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Leeswijzer 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-

Holland.  

Het verslag begint met een bestuurlijk voorwoord en de missie en visie van onze 

scholen. Hierna wordt integraal verantwoording afgelegd over de structuur en or-

ganisatie, over de bestuurlijke doelen en ontwikkelingen en over het handelen van 

de Raad van Toezicht. 

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

voortgang van de plannen van 2013. Tevens worden de financiële plannen voor 

2014 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 be-

stuurdersvergoeding. Tevens wordt per school de besteding van de ouderbijdragen 

verantwoord.  

Nieuw in het jaarverslag is de continuïteitsparagraaf. Hierin wordt de financiële 

prognose voor de komende jaren gegeven.  

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

personen en een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening die is voorzien van een 

accountantsverklaring.  
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1. Voorwoord  

2013: Een jaar van duurzame groei 

Het thema van de gezamenlijke studiedag van de Samenwerkende Vrijescholen van 

dit jaar was: De leerling centraal. Dat is waar samen aan werken. Door te leren van 

deskundigen en te leren van elkaar willen we elke dag ons onderwijs net weer iets 

beter maken voor de leerlingen die naar onze scholen toekomen voor goed 

onderwijs en voor een brede ontwikkeling. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-

Holland verzorgen in onze regio inspirerend basisonderwijs voor circa 1350 

leerlingen. Dat wordt gedaan op zeven scholen door zo’n 135 betrokken 

medewerkers. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit drie 

rechtspersonen; te weten, de stg. Vrijescholen Regio Rotterdam te Rotterdam, de 

stg. Vrijeschool Widar te Delft en de stg. Basisschool Wonnebald te Den Haag. 

  

2013 is ontegenzeggelijk het jaar dat de groei van het aantal leerlingen heeft 

ingezet. Er waait een andere wind in Nederland onderwijsland. Zowel politiek als 

maatschappelijk komt er meer aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen 

en daarmee voor de brede opdracht die het basisonderwijs heeft. Veel ouders 

zoeken naar onderwijs dat meer is dan toetsen op taal en rekenen en deze ouders 

vinden in die zoektocht onze scholen. Dat komt omdat er al sinds enkele jaren op 

alle scholen meer aandacht voor het laten zien van de kwaliteit van ons onderwijs 

is. Het afgelopen jaar loont ook de professionele ondersteuning die de scholen 

daarvoor ontvangen door de SVZH. De groei van het aantal leerlingen is zo’n 5%. De 

groei van het aantal leerlingen kon in 2013 bijna geheel worden opgevangen in de 

bestaande klassen. De inschrijvingen en prognoses laten zien dat de groei van het 

aantal leerlingen zal doorzetten indien we als scholen in staat zijn om extra klassen 

en locaties te realiseren. Wonnebald was de eerste school die daadwerkelijk een 

nieuwe extra kleuterklas heeft geopend. In 2014 volgde onze school in Krimpen en 

de Vrijeschool Vredehof.  

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland zijn er trots op dat steeds meer 

leerlingen onze scholen weten te vinden en we hebben de ambitie om zoveel 

mogelijk leerlingen die worden aangemeld het onderwijs en de ondersteuning te 

bieden die we kunnen. 

Het onderwijs op de scholen wordt gegeven door gemotiveerde leerkrachten en de 

scholen worden geleid voor gemotiveerde schoolleiders en ondersteunend 

personeel. Bij de schoolleiding heeft in 2013 een grote vernieuwing plaatsgevonden. 

Als we ook de laatste maanden van 2012 meetellen dan zijn in dit jaar 5 nieuwe 

schoolleiders gestart. Dat is nogal een grote stap. In de werving en selectie van de 

nieuwe schoolleiders hebben de leraren en de medezeggenschapsraden van de 

betreffende scholen een belangrijk rol gespeeld. Dat verklaart het draagvlak 

waarmee de schoolleiders aan de slag zijn gegaan en de daadkracht die ze laten 

zien. Het gezamenlijk opgebouwde beleidskader en proceshandboek van de SVZH 

biedt houvast. 

Speerpunt in 2013 was het invoeren van een gezamenlijk personeelsbeleid en 

gesprekscyclus. En in de tweede helft van 2013 is onder de noemer van duurzame 

inzetbaarheid aandacht geweest voor het versterken van het teamgevoel van de 

lerarenteams op de scholen. Dit hebben scholen op een eigen manier ingevuld, van 

euritmiesessies op de Leeuwenhartschool, tot de inzet van een (boardroom) zelf- en 

team-assessment instrument bij Widar. Het gezamenlijk resultaat van verschillende 

inspanningen in het personeelsbeleid is dat het verzuim ultimo 2013 teruggebracht 

is onder de 7%. Dat is een grote prestatie. De duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers vraagt natuurlijk wel om het duurzaam uitvoeren van 

personeelsbeleid en het verbreden daarvan naar mobiliteit- en 

scholingsmogelijkheden. 

2013 was ook een jaar van bestuurlijke herbezinning op de ambities ten aanzien van 

verdere samenwerking. Vanuit het oogpunt van inhoudelijke meerwaarde en 

efficiency voordelen heeft de SVZH vanaf de totstandkoming steeds gezocht naar 

het verbreden van haar bestuurlijke basis. In 2013 is duidelijk geworden dat 

bestuurlijke krachtenbundeling met de twee voordehand liggende partners in Zuid-

Holland namelijk St. Vrijescholen ZWN en st. Vrijescholen Rijnstreek niet op korte 
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termijn zal worden gerealiseerd. Daarom is besloten de huidige bestuurlijke 

samenwerking te consolideren en in te zetten op een bestuurlijke fusie. Dat is de 

laatste stap naar het duurzame resultaat van een samenwerking die al in 2010 is 

ingezet. En met deze beslissing tot consolidatie opent zich ook het perspectief naar 

bestuurlijke samenwerking met andere partners. 

Bestuurlijke aandacht voor groei, personeelsbeleid en het aangaan van bestuurlijk 

partnerschap gaan vanzelfsprekend niet zonder aandacht voor de kwaliteit van het 

onderwijs. De opbrengst hiervan levert een gemengd beeld. Met veel plezier is er in 

het voorjaar een gezamenlijke studiedag geweest over kunstzinnig onderwijs, 

waarin good practices zijn uitgewisseld. De scholen voeren hun onderwijskundig 

beleid uit en hun ontwikkelplannen zoals die nog afzonderlijk in 2011 zijn gemaakt 

en er worden goede resultaten geboekt met het invoeren van handelingsgericht 

werken en  methodieken ten aanzien van lezen en spellen. In de tweede helft van 

2013 is een gezamenlijk Intern Begeleiders-overleg ingevoerd om de verbetering 

van het onderwijs op de scholen te stimuleren en kennis uit te wisselen over 

passend onderwijs. Tegelijk is er het besef dat de samenwerking nog veel meer 

mogelijkheden biedt om aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs te 

werken. Dit zal zich manifesteren door het versterken van het gezamenlijk 

onderwijskundig leiderschap door de schoolleiders en het versterken van het 

onderwijskundig beleid. 

De sterke financiële positie waarover hier ook verslag wordt gedaan biedt de ruimte 

om meer investeringen te gaan doen in de kwaliteit van het onderwijs.  
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2. Missie, visie en kernwaarden 

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

willen dat iedere leerling zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat 

vraagt om onderwijs dat de ontwikkeling van vrije geesten aanmoedigt, zowel in 

cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Hiernaar verwijst de term 

‘vrij’ in ons vrijeschoolonderwijs. 

Missie:  

Op onze vrijescholen leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool 

maar dan méér. De vrijescholen 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,  kennis, 

vaardigheden en mogelijkheden aanreiken en het zoeken naar oplossingen 

nadrukkelijk stimuleren. Een breed onderwijspakket dat uitgaat van een 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. 

Visie: 

De Vrije school; 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. Het kind wordt uitgedaagd zijn persoonlijkheid goed te 

ontplooien binnen een veilige omgeving. De Vrijeschool blijft zich ontwikkelen om 

aansluiting te houden op de huidige en toekomstige maatschappij, met respect voor 

de bestaande (antroposofische) waarden. Van belang zijn aspecten als: kennis, 

kunst, creativiteit, beweging, balans EQ en IQ, zorg voor onze aarde en ontwikkeling 

van de krachten van het kind om te kunnen worden wie je bent. 

Kernwaarden 

Authenticiteit  

Vrijescholen 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  

Vrijescholen 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 

Vrijescholen respecteren het ontstaan van onderlinge banden. Leerlingen leren hoe 

ze een vruchtbaar gesprek kunnen voeren en hoe ze vriendschappen kunnen 

aangaan en onderhouden. 

Zorgzaamheid 

Vrijescholen zorgen ervoor dat hun leerlingen zich met de wereld verbinden. Ze 

voeden hun leerlingen op tot volwassenen die bereid zijn verantwoordelijkheid te 

dragen. 

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. 

Transparantie 

Transparantie maakt zichtbaar. Door duidelijkheid te scheppen, weten leerlingen, 

leraren, ouders en andere betrokkenen immers waar ze aan toe zijn. 
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3. Structuur en organisatie 

De drie rechtspersonen die de Samenwerkende Vrijescholen Zuid –Holland 

vormen, zijn allen ontstaan vanuit ouderinitiatieven van zo’n 60 jaar tot 30 jaar 

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

geprofessionaliseerd. 

Bestuurder en Raad van Toezicht 

Het bevoegd gezag van de samenwerkende Vrijescholen wordt gevormd door een 1 

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

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

deelnemende stichtingen.  

Schoolleider 

De schoolleider geeft leiding aan en is intern eindverantwoordelijk voor het 

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

de MR, klassenouders, het managementteam en het bestuur wordt het 

schoolbeleid vorm gegeven. De schoolleider geeft uitvoering aan  het gemaakte 

beleid. Belangrijke onderdelen uit het beleid zijn pedagogie en zorg, didactiek en 

onderwijskwaliteit, personeelszaken, calamiteiten, transparantie, communicatie 

met ouders, marktpositie van de school en financieel beleid. De 

managementstatuten van de afzonderlijke rechtspersonen worden gebruikt voor de 

verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Algemeen 

Directeur/Bestuurder en schoolleiding 

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

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

ondersteuner. Het managementteam komt eens in de vier weken samen om 

gezamenlijk beleid vorm te geven en uit te voeren, maar ook om elkaar advies te 

geven of oplossingen te bieden voor ontstane vraagstukken in de eigen school.  

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

verantwoording afgelegd aan het bestuur over het gevoerde beleid. 

Leraren 

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

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

op de competentie profielen van de SBL (vernoemd naar de voormalige Stichting 

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

sprekscyclus vastgesteld in het personeelsbeleid waarin jaarlijks het functioneren 

door leraren en schoolleiders wordt besproken en vastgelegd. 

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

beleidsontwikkeling van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en de 

implementatie ervan gebeurt altijd in overleg met de leraren. Over 

schooljaarplannen, formatieplanning, de begroting wordt overleg gevoerd door de 

schoolleider met de leraren. In het bijzonder hebben de leerkrachten een rol bij het 

pedagogisch beleid van de scholen. Overleg tussen schoolleiding en leraren vindt 

plaats in wekelijkse zakelijke of pedagogische vergaderingen. 

Ouders 

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaan omdat ouders hun kinderen 

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

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

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

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

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

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

gehouden, organiseren of helpen bij verschillende projecten die van belang zijn voor 

de scholen en schenken een ouderbijdrage aan de scholen voor een hoogwaardige 

invulling van het vrijeschoolonderwijs.  
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Klassenouders 

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

klassenouders. Deze ondersteunen de leerkracht met allerlei praktische zaken door 

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

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

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

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

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

schoolleider plaats.  

Medezeggenschap 

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

een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

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

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

beleidszaken worden wel gezamenlijk besproken. Er is een standaard agenda 

opgesteld waarin alle belangrijke momenten mbt instemming of 

adviesbevoegdheden zijn opgenomen voor de afzonderlijke 

medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

(interne) communicatie 

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

de officiële overlegorganen zoals de Raad van Toezicht en het Managementteam de 

vergaderstukken, het IB-overleg en de GMR, 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.  

Verbonden partijen 

 Vertrouwenspersoon 

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

school en als vrijwilliger werkzaam op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

 Opvang en peuterspeelzaal 

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. 

 Service-ondersteuning 

Het bestuur heeft kaderafspraken met vaste ondersteuners met betrekking tot 

bouwkundig advies (VBA B.V.), financiële en personele administratie (Dyade) en 

arbo-dienstverlening (Perspectief en Arbo-Unie) 
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Organogram  
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3.2 Bestuurlijke ontwikkelingen 

Aan het begin van 2013 was het bevoegd gezag door een toezichthoudend bestuur 

gemandateerd aan een Algemeen Directeur. Vanuit die verantwoordelijkheid 

besloot de Algemeen Directeur/Bestuurder over de beleidskaders waarbinnen de 

scholen hun activiteiten uitvoeren en stuurde hij daarop.  

In juni 2013 is de Vereniging Wonnebald omgezet in de Stichting Wonnebald. 

In juli 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden voor alle drie de stichtingen. 

Hierdoor is de structuur waarmee sinds 2012 wordt gewerkt ook in de statuten en 

reglementen geformaliseerd. Alle drie de stichtingen hebben gelijkluidende statuten 

en reglementen. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en 

het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. 

Voor het verslag van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

De bestuurder heeft zich ook in 2013 ingezet om bestuurlijke samenwerking met 

andere vrijeschoolbesturen te versterken. Vier maal per jaar vindt er een nationaal 

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

onderhouden. Met name de samenwerking met St. Vrijescholen Ithaka in Noord-

Holland werpt zijn vruchten af. Er vindt kennisuitwisseling plaats tussen bestuurders 

onderling en de staf, onder meer door middel van detachering van de 

onderwijskundig medewerker van Ithaka bij de Samenwerkende Vrijescholen. Er is 

een gezamenlijk onderzoek uitgezet naar de effectiviteit van beide organisaties. 

De bestuurder is eind 2012 toegetreden tot het (dagelijks) bestuur van de 

Vereniging van Vrijescholen waar hij het taakgebied financiën en nationaal 

bestuurlijke relatie voor zijn rekening neemt. Het bestuur heeft samen met twee 

aangewezen schoolleiders op verzoek deelgenomen aan het onderzoek van de 

Algemene Rekenkamer naar de invoering van Passend Onderwijs en aan een 

expertbijeenkomst met de Staatssecretaris van Onderwijs over excellent 

personeelsbeleid. 

De bestuurder heeft zitting in de Programma Commissie Vensters PO van de PO-

Raad en is lid geweest van de Denktank Excellentie in het basisonderwijs die 

dienaangaande de Staatssecretaris van (gevraagd) advies is gediend.   

   

De Bestuurder 

Jeroen Gommers 

 

Intern toezicht: De Raad van Toezicht 

Stephan Valk (voorzitter) 

Robbert P. Mulder (vice-voozitter) 

Sjef L.J.M. Palmen 

Christa M.H. Driessen 

Albert E. Vlug 

André A. van den Berg 

Lieuwe S.L. Faber 

Joost P.C. Broumels 
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4. Verslag van de Raad van Toezicht 

 

Inleiding 

Per 15 juni 2013 is een statutenwijziging doorgevoerd waarmee het model van een 

Bestuurder met een Raad van Toezicht werd doorgevoerd. Hiermee werd een ont-

wikkeling van twee jaar afgerond na de komst van een bestuurder.  

In de eerste maanden van 2013 heeft het toezichthoudend bestuur al als een Raad 

van Toezicht gefunctioneerd. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan 

van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en daarmee toezichthouder van 

de stichtingen VSRR, de st. Widar en de st. Wonnebald. 

De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit acht onafhankelijke leden die zonder last 

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

rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht 

fungeert als klankbord voor de bestuurder en staat haar met raad en daad terzijde. 

Daarbij vervult zij ook de rol van werkgever voor de bestuurder.  

De leden van de Raad van Toezicht hebben een van te voren vastgestelde zittings-

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

is een bestuursreglement opgesteld waarmee de verhoudingen met de bestuurder 

en die van de Raad van Toezicht zijn bepaald. 

 

Verslagjaar 2013 

De meeste aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van de bestuurlijke beleids-

kaders van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland en het monitoren van de 

uitvoering van het gezamenlijk beleidskader. Het financiële beleid is in 2013 gehar-

moniseerd en gecompleteerd. Daarbij horen het vaststellen van normen ten aanzien 

van de algemene reserve van de samenwerking en het vaststellen van een eenslui-

dende treasury. Ook is het financiële toezicht kader geëvalueerd en vastgesteld. 

In 2013 zijn nieuwe en identieke statuten opgesteld van de drie stichtingen en is de 

weg bereid voor een bestuurlijke fusie die in 2014 gestalte kan krijgen. In 2013 zijn 

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

gesprekken gevoerd over het verbreden van de bestuurlijke samenwerking. Daarbij 

wordt gezocht naar inhoudelijke meerwaarde en efficiency voordelen. Het aanbod 

om samen te gaan werken met de twee vrijeschool besturen in Zuid-Holland en 

Rijnstreek is door hen niet aangenomen. De Raad van Toezicht heeft ook open ge-

staan voor het onderzoeken van scholenfusies met ander vernieuwingsonderwijs. 

Dit nog zonder resultaat. Met genoegen is vastgesteld dat de bestuurder kennisuit-

wisseling organiseert met Pallas Vrijescholen en in het bijzonder met Ithaka Vrije-

scholen Noord-Holland.  

Eind van 2013 heeft de Raad van Toezicht een eigen professionaliseringsagenda 

opgesteld en is het eigen functioneren besproken. Er is een profiel opgesteld van 

leden van de Raad. Taak- en aandachtsgebieden zijn opnieuw benoemd en er zijn 

afspraken gemaakt hoe leden daarin een actieve en enthousiasmerende invulling 

geven ten aanzien van collega’s en bestuurder. Er is een rooster van aantreden en 

aftreden vastgesteld. De werving van en selectie van twee nieuwe leden is succesvol 

uitgevoerd. Benoeming van de nieuwe leden vindt plaats in 2014. 
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Genomen besluiten in 2013 

- Goedkeuren van de statuutswijziging van de drie stichtingen en bijbeho-

rende bestuursreglementen en managementstatuten 

- Goedkeuring tekenen akte van overdracht Vrijeschool Widar te Delft 

- Goedkeuring beleid ten aanzien van eigen vermogen en financiële verant-

woording 

- Goedkeuren bestuurlijk jaarplan 2013/2014 

- Goedkeuren vaste aanstelling bestuurder 

- Goedkeuren van het formatiebeleid 

- Goedkeuren van de jaarrekeningen van 2012 en het goedkeuren van de 

begroting 2014 en het begrotingsbeleid 

- Bespreken en vaststellen van de tussentijdse managementrapportages 

- Vaststellen van een intern toezichtstructuur, vacatieregeling en rooster van 

aftreden 

 

Overzicht van leden en aandachtsgebieden 

- Naam   Functie  Aandachtsgebied 

 

- Stephan Valk  voorzitter externe relaties en renumeratie 

- Robbert P. Mulder vice voorzitter juridische zaken 

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

- Christa M.H. Driessen lid  onderwijskwaliteit 

- Albert E. Vlug  lid  identiteit en ouders 

- André A. van den Berg lid  governance en interne controle 

- Lieuwe S.L. Faber lid  ict 

- Joost P.C. Broumels lid  professionalisering 
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5. Inhoudelijke speerpunten en voortgang schoolbeleid  

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

gezamenlijke ambitie en de winst die we boeken met de samenwerking is verslag gedaan tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en de medezeggen-

schapsraden op 12 september 2013. In deze vergadering zijn conform de planning en control-cyclus ook het bestuurlijk jaarplan en de schooljaarplannen gepresenteerd.  

Prioriteiten Ambitie Prestatie-Indicatoren 

Aantrekkelijk 

onderwijs 

 Aansprekend zijn voor grotere groepen 

ouders (nieuwe doelgroepen) 

 Invloed op beleidsbepalers 

 School van minimaal 216 en maximaal 252 leerlingen 

 Bestuurlijke doelstelling van jaarlijkse leerlinggroei van 5% 

 Groeiende tevredenheid ouders over communicatie met school en leerkracht 

 Stedelijke, regionale en nationale zichtbaarheid en adviesrol 

Hoogwaardig 

onderwijs 

 Kinderen staan met lef in de complexe 

wereld en weten hun talenten daarin te 

benutten en zichtbaar te maken 

 Basisresultaten en kwaliteit op orde 

 Aantoonbare meerwaarde van het 

vrijeschoolonderwijs 

 Basisarrangementen Inspectie 

 Bovengemiddelde leerwinst 

 Meetbare meerwaarde Kunstzinnig onderwijs 

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

leerlingen 

 

Lerende 

organisatie 

 De school streeft naar kwaliteitsverbetering 

en geeft daarin de bijdrage en ontwikkeling 

van medewerkers een zichtbare plaats 

 De organisatie daagt uit tot vernieuwing en 

ontwikkeling 

 Scholen zijn professionele organisaties 

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

vastgestelde schoolontwikkeling 

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

 Ziekteverzuim van maximaal 6% 

 Audits en eigenaarschap van processen 

 

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

5.1.1  Leerlingaantallen  

Onze scholen kunnen zich verheugen op een groeiende belangstelling. In 2013 is het aantal leerlingen gegroeid van 1215 naar 1310. Dat is een groei van een kleine 8%. In 2013 

zijn twee nieuwe klassen geopend. Alle scholen hebben in meer of mindere mate ondersteund door het bureau extra ingezet op een goede communicatie naar leerlingen en 

ouders en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook staat per school het aantal leerlingen ingeschreven dat een gezond financieel beheer mogelijk maakt.  

  Leerlingaantal 

1 jan 2013 

Instroom  Uitstroom  Uitstroom  

Klas 6 

Leerlingaantal  

1 okt 2013 

Leerlingaantal 

31 dec 2013  

Bijzonderheden 

Vrije School Widar 212 70 11 30 221 242 1 leerling naar SBO,  

Leeuwenhartschool 87 21 11 11 86 86 3 leerlingen naar 

SBO 

Dordtse Vrije School 212 51 16 22 220 228 1 leerling naar SBO 

Rudolf Steiner School 

Prinsenland 

216 44 11 29 217 220 1 leerling naar SBO 

Rudolf Steiner School 

Rotterdam locatie 

Krimpen 

87 24 11 15 86 89 1 leerling naar SBO 

Vrije School Vredehof 196 51 15 20 206 213  

Basisschool Wonne-

bald 

205 59 9 24 227 232 1 leerling naar SBO,  

Totaal 1215 320 84 151 1263 1310  

 

In januari is de gezamenlijk geproduceerde informatiefilm over onze scholen gereed gekomen. Deze is op alle websites geplaatst en er is een uitgekiende onlinestrategie toege-

past. Voor dit soort filmpjes is de kwalificatie ‘viral’ op zijn plaats: de film is inmiddels op 15.000 uniek IP- adressen (meermaals) bekeken. Eind mei zijn de materialen voor de 

informatiecampagne-set gereed gekomen. Deze set bestaat uit een 22 pagina tellende brochure over het onderwijs op onze scholen, een flyer waarin de brochure is samengevat 

en vier verschillende posterversies van posters die door de scholen gebruikt gaan worden voor het aankondigen van open dagen, informatiebijeenkomsten, lezingen etc. Er is 

een PR en Communicatieplan opgesteld voor de scholen. Dit plan zal in het nieuwe schooljaar door alle scholen worden gebruikt en toegepast op de eigen situatie. Inzet van de 

medewerker PR- en communicatie vindt vooral plaats op de kleinere scholen.  
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5.2 Hoogwaardig onderwijs 

5.2.1 Inspectie en opbrengsten 

In 2013 zijn de scholen in Krimpen en Dordrecht bezocht door de inspectie in het 

kader van het vierjaarlijks bezoek. Alle scholen hebben wederom een 

basisarrangement gekregen. Echter de RSSR Prinsenland en Leeuwenhartschool 

hebben een attendering omdat de eindscores een jaar onder het gemiddelde lagen 

en Wonnebald heeft een waarschuwing omdat zij twee jaar onder het gemiddelde 

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

uitvoeren. . Ook in de onderstaande tabel zien we deze onvoldoende scores op de 

eindtoetsen terug. Er is een correlatie tussen de scholen die onvoldoende score op 

de eindtoets en de mate waarin zij-instroom in de scholen heeft plaatsgevonden.  

Van alle scholen stroomt circa 40% naar VMBO en 60% van de leerlingen door naar 

HAVO of VWO. Alle scholen hebben contact met de VO scholen waar de leerlingen 

terecht komen en krijgen van die scholen positieve signalen dat de leerlingen op 

hun plek zitten. 

  Leerlingaantal  

klas 6 

Doublure Praktijk-

onderwijs 

VMBO  

BL-KB of TL 

met LWOO 

VMBO  

BL-KB-

GL 

VMBO-

TL 

VMBO-

TL/HAVO 

HAVO HAVO/  

VWO 

VWO Cito gem
1
  

(norm 535,2-539,2) 

Vrije School Widar 30    1 2 3 2 6 16  Cito LVS M8 toets,  

voldoende 

Leeuwenhartschool 11     8 1 2   532,4 (CITO eindtoets) 

onvoldoende 

Dordtse Vrije School 22    4 4  10  4 535,2 (drempelonderzoek) 

voldoende 

Rudolf Steiner 

School  

29 PR 

 

15 KR 

   7 

 

2 

11 

 

3 

 6 

 

3 

2 

 

1 

3 

 

6 

PR: Cito LVS M8 toetsen, 

onvoldoende 

KR: 539,9 (drempelonderzoek) 

voldoende 

Vrije School 

Vredehof 

20 1   1 6 1 2  9  Cito LVS M8 toets,  

voldoende 

Basisschool 

Wonnebald 

24    7 4 5 1 1 6 533,6  (Cito eindtoets) 

onvoldoende 

Totaal 151 1   22 38 10 26 10 44  
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1: 
De eindresultaten van de scholen worden op verschillende manieren gemeten: 

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

een vergelijkbaar resultaat te krijgen zijn de scores omgerekend (erkende 

methodiek van de inspectie en COTAN) naar groepsgemiddelde Cito eindscore 

gecorrigeerd voor niveau en gewichten. Zowel op de Vrije School Widar als op de 

Vrije School Vredehof wordt geen drempelonderzoek of cito-eindtoets afgenomen. 

Zij verantwoorden door middel van de Cito M-toetsen uit het Leerlingvolgsysteem.  

 

5.2.2 Zorgbeleid 

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

zorg en aandacht nodig hebben. Alle scholen hebben een zorgplan en 

dyslexieprotocol. Tevens zijn de scholen zich middels diverse scholingen aan het 

voorbereiden op Passend Onderwijs. Daarbij richten ze zich met name op het 

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

invoeren van 1- zorgroute. Alle scholen hebben in 2013 een concept 

ondersteuningsprofiel (voorheen zorgprofiel) opgesteld in het kader van passend 

onderwijs. Van twee scholen is het ondersteuningsprofiel vastgesteld. In het najaar 

van 2013 is het IB overleg van de scholen opgestart om de borging van kwaliteit van 

het IB werk, invoering van passend onderwijs en vernieuwing van het onderwijs te 

verbeteren.  
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5.3 Lerende organisatie 

In 2013 is het project opgeleverd voor het opstellen van het gezamenlijke 

proceshandboek. Het proceshandboek is vastgesteld en bevat een complete 

beschrijving van beleidsprocessen en schoolprocessen. In het schooldeel zijn zowel 

gezamenlijke processen beschreven als de processen die per school mogen 

verschillen. Er zijn afspraken gemaakt over de permanente evaluatie van de 

processen. De implementatie blijft zo permanent onder de aandacht van het 

managementteam. Voor uitvoering en bijsturing van de het schoolbeleidsplannen 

2011-2015 wordt gewerkt met de PDCA cyclus of WMK-po. 

5.3.1 Personeelsbeleid 

In 2013 is voortgeborduurd op het formatiebeleid dat in 2012 is opgesteld. In dit 

formatiebeleid is extra ruimte gecreëerd voor schoolleiding. Dit is gedaan om de 

draagkracht van de schoolleiding te vergroten voor haar of zijn inzet voor 

onderwijskwaliteit en goede communicatie met ouders. Ook is er extra 

normformatie beschikbaar gekomen voor IB en RT. 

Bezetting en mutaties schoolleiding 

Bij de SVZH zijn 124 mensen in dienst met een gezamenlijke bezetting van ruim 77 

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

opgenomen. Er zijn ongeveer 12 invallers. 

Functiegroep  Totaal Fulltime Parttime 

DIR Aantal personen 6 1 5 

Bezetting (wtf) 5,50   

OP Aantal personen 103 26 77 

Bezetting (wtf) 60,85   

OOP Aantal personen 8 1 7 

Bezetting (wtf) 6,66   

OOP Administratie Aantal personen 7 1 6 

Bezetting (wtf) 4,30   

TOTAAL Aantal personen 124   

Bezetting (wtf) 77,31   

 

Twee onderwijsassistenten zijn in 2013 middels een overeenkomst afgevloeid 

(effectuering van de RDDF) en de ID medewerker is wegens beëindiging van de 

bekostiging ook afgevloeid. Een onderwijsassistente is met de rugzak leerling die zij 

begeleidde naar het SBO gegaan.  

Van een schoolleider is het tijdelijk dienstverband in goed overleg niet verlengd. Een 

schoolleider is in augustus met fpu gegaan. Er zijn in 2013 drie procedures geweest 

voor het benoemen van nieuwe schoolleiders. Daarbij zijn adviescommissies 

gevormd waarin medezeggenschap, leraren en collega schoolleiders betrokken 

waren. De procedures hebben geleid tot het aanstellen van van nieuwe 

schoolleiders bij de Vrijeschool Widar, De Rudolf Steinerschool Rotterdam en de 

Leeuwenhartschool.  

 

Welbevinden en ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim van de scholen ligt rond het landelijk gemiddelde van 6,44% OP 

en 6,74% OOP (cijfer DUO 2012) 

  ZV percentage dec 

2013 
Verschil tov 2012 

St. VSRR 7,37 %  2,73 % gedaald 
St. Widar 4,41 % 3,65 % gedaald 
Ver. Wonnebald 5,61 % 2,72 % gestegen  
 

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

beleid ontwikkeld voor kortdurend frequent verzuimers en in 2013 is  onder leiding 

van het Vervangingsfonds het project  ‘Schakels’ gestart. In 2013 zijn een aantal 

dossiers m.b.t. langdurig verzuim afgerond. 
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Uitvloeisel van het personeelsbeleid, dat tevens zijn weerslag vindt in het 

proceshandboek is het herformuleren en intensiveren van het houden van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers. 

In 2013 een start gemaakt met het project duurzame inzetbaarheid van het 

arbeidsmarkt platform. Elke school is daardoor verder kunnen werken aan het 

versterken van het teamfunctioneren en het vergroten van teamvaardigheden.  

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

beleidsdoelstellingen. Gemiddeld over het volledige verslagjaar komen we echter 

nog boven de 6% uit. In 2014 zal daarom met eenzelfde aandacht gewerkt worden 

aan betere uitvoering van het personeelsbeleid.  

 

5.3.2 Medezeggenschap 

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

een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke raad maakt zijn eigen 

jaarverslag dat via de schoolleiding en op de website van de scholen in te zien is. 

Hierin verantwoorden zij hun werkzaamheden en geven verslag van de 

aandachtspunten per school.  

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

van Widar en Wonnebald. Basis daarvoor is een gezamenlijke agenda waarin alle 

belangrijke momenten mbt instemming of adviesbevoegdheden zijn opgenomen 

van zowel de GMR als de afzonderlijke schoolmedezeggenschap. Met behulp van 

deze agenda wordt ook de communicatie tussen bestuur en GMR georganiseerd. 

Elke medezeggenschapsraad maakt jaarlijks aan het eind van het schooljaar een 

jaarverslag. Deze verslagen worden op de websites geplaatst.  

 

5.3.3 Aanpalend beleid 

Huisvestingsbeleid  

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

verzorgd uitzien. 

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

gewerkt wordt. Deze plannen zijn opgenomen in de meerjaren begrotingen 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 2013 zijn voor kosten van de Gemeente het schoolplein van Widar herstraat en 

een fietsenstalling aangelegd en reparaties verricht ivm lekkages aan de riolering bij 

de VSVredehof en de hemelwaterafvoer bij de RSSR Prinsenland.  

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

over de doordecentralisatie huisvesting. Op basis van een goedgekeurde MOP 

wordt door de gemeente middelen ter beschikking gesteld. Deze overeenkomst is 

met een jaar verlengd. In 2013 zijn de schoolpleinen van Prinsenland en Vredehof 

opnieuw gestraat en de buitenriolering hersteld. Het dak van de RSSR in Prinsenland 

zal in 2014 volledig gerenoveerd worden (incl. isolatie).  

De verantwoording van deze middelen voor huisvesting is als volgt:  

 
Uitgekeerd 

door 
Gemeente 

Besteding  
RSSR Prl 

Besteding  
VS Vredehof 

2008 € 10.927 € 2.872 € 3.185 

2009 € 5.597 € 882 € 5.466 

2012 € 194.186   

2013 0 € 49.372 € 38.094 

totaal € 1.685.680 € 425.008 € 373.960 
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De scholen hebben naast de door de gemeente vergoedde werkzaamheden in 2013 

huisvestingsinvesteringen gedaan voor: 

VS Widar: CV installatie € 4.392 

BS Wonnebald: voegwerk, reparatie 
lateien, ombouwen van lokaal in aparte 
ruimtes voor SL, Adm, IB/RT, (ivm 4

e
 

kleuterklas) 

 
€ 33.000 

Leeuwenhartschool: vervanging 
linoleum hal 

€ 6.413 

Dordtse Vrije School: binnen 
schilderwerk, vervanging linoleum hal, 
vervanging boiler 

 
€ 17.985 

Rudolf Steiner School Rotterdam: 
Buitenschilderwerk, inloopmatten, 
buitenspeelklimrek 

 
€ 12.646 

VS Vredehof:  binnen schilderwerk € 2.300 

 

In Krimpen aan den IJssel heeft de gemeente besloten de nieuwbouw voor de 

Rudolf Steiner School stop te zetten. De aanvraag die is gedaan voor renovatie en 

verduurzaming van het pand aan de Memlingstraat is afgewezen. Tegen dit besluit 

is bezwaar aangetekend.  

Decentralisatie grootonderhoud. 

De tweede kamer heeft ingestemd met de doordecentralisatie buitenonderhoud 

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

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

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

van de overheid voorbereid en gedaan bij de gemeente. In de loop van 2014 zal ook 

financiële uitwerking aan de batenkant duidelijk moeten worden zodat de 

uitwerking van de doordecentralisatie kan worden verwerkt in de begroting.  

 

 

Prestatiebox en herfstakkoord 

Vanaf de tweede helft 2012 zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld onder de 

noemer van de Prestatiebox. Er is besloten deze middelen in te zetten ten behoeve 

van een aantal specifieke bovengenoemde prioriteiten:  

- Pr/communicatie 

- Kwaliteit en processen 

- Opbrengsten: kunstzinnig onderwijs, taal, rekenen en hoogbegaafdheid 

- Draagkracht en ontwikkeling schoolleiding 

- Voorkomen en oplossen uitval (HRM) 

 

Vanaf het begrotingsjaar 2013 zijn deze middelen herkenbare gealloceerd. 

 

Eind 2013 heeft het ministerie in het herfstakkoord extra middelen beschikbaar 

gesteld. Deze middelen zijn opgenomen bij de inkomsten in 2013 maar zullen pas 

2014 worden ingezet. 
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5.4 De scholen 

5.4.1 De Leeuwenhartschool 

De school 

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

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

De Leeuwenhartschool is gevestigd in een nieuw organisch gebouw in Oud 

Beijerland. Het schoolgebouw is met zorg en aandacht ingericht: natuurlijke 

materialen, houten meubilair, sfeervolle verlichting. Doel is het creëren van een 

warme huiselijke sfeer, een omgeving waar kinderen veilig en vrij zijn om zich te 

ontwikkelen. Op de Leeuwenhartschool komen leerlingen uit de hele Hoeksche 

Waard. De school is kleinschalig, heeft ongeveer 90 leerlingen en werkt met 

combinatieklassen. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen is in 2013 toegenomen van 82 naar 87 leerlingen. Er zijn 8 

parttime leerkrachten, er is een Intern Begeleider en er is een schoolleider voor 2 

dagen in de week, en vanaf 1 oktober voor 3 dagen in de week. In het voorjaar is de 

dan zittende schoolleider vervangen door een interim schoolleider. Na de 

zomervakantie heeft de intern begeleider zijn rol waargenomen en op 1 oktober is 

een nieuwe schoolleider aan het werk gegaan. 

Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan 

Na aan het begin van het jaar nog een poging te hebben ondernomen met behulp 

van externe hulp de zittende schoolleider voor de school te behouden heeft het 

bestuur het voortouw genomen om te zoeken naar een nieuwe schoolleider met 

een sterke verbinding met de grondslag van de school. 

MR en team zijn bij dat proces nauw betrokken en het heeft geresulteerd in de 

aanstelling van een nieuwe schoolleider op 1 oktober. 

De doelstelling die tevens bestond is de school te laten doorgroeien in 

leerlingen aantal. Dat is gelukt met de realisatie van 5 leerlingen.  

Een ander doel was de onderwijskundige kwaliteit te verbeteren. Dat is 

slechts ten dele gelukt door de wisseling in het leiderschap en kon niet eerder ter 

hand worden genomen dan na de inwerkperiode van 6 weken van de nieuwe 

schoolleider. 

De doelstellingen van 2014 

De doelstellingen voor 2014 zijn: brengen van stabiliteit en rust in het team, 

verbeteren van de samenwerking binnen het team, continuïteit in het leiderschap, 

verbetering van de verhouding met de ouders, verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs en verbetering van de zorg van de leerlingen, de samenwerking met de 

andere pedagogisch werkers binnen het gebouw aan de Jasmijnstraat, zoals de 

medewerkers van de babydreumesgroep, de Sterrekinderen en de BSO. 

De Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad heeft hard meegewerkt met het werven van een nieuwe 

schoolleider. De samenstelling is niet gewijzigd. Er zijn behalve het meedenken over 

het profiel van de nieuwe schoolleider en het meedoen aan de sollicitatierondes 

geen bijzondere onderwerpen aan de orde geweest. Of het moet het beperken van 

de duur van de (door de ouders gebruikte) koffiedrink-tijd zijn na tot 8.45 uur. Dat is 

overigens niet gelukt.  

Overige zaken 

De PR is na de komst van de nieuwe schoolleider steviger ter hand genomen. 

Gelukkig is de school ondanks de wisseling in het leiderschap wel door gegroeid. 

De ouderbetrokkenheid is door het ontstane vacuüm in het leiderschap tot een 

niveau toegenomen dat door het team als niet meer gezond werd ervaren. Dat tij 

was door de nieuwe schoolleider niet direct te keren. Temeer omdat - vrij direct na 

zijn aantreden in oktober - de onrust onder ouders van de kleuterklas toenam, de 

kleuterjuf ziek werd, weer even beter was en weer ziek werd. Dit maakte het op 

korte termijn zoeken van vervanging noodzakelijk en dat was niet heilzaam voor de 
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rust en de regelmaat in de kleuterklas. In die periode is door een aantal ouders wel 

gedreigd om hun kind van school te halen of een klacht in te dienen. 

Op het gebied van personeel heeft de school – met haar kleine team – het nodige te 

verduren gehad met drie leerkrachten waarbij een ernstige medische ziekte werd 

geconstateerd. Gelukkig is bij al deze leerkrachten de behandeling succesvol 

gebleken. 

In november kreeg de school van de inspectie te horen dat zij in het voorjaar 2014 

op bezoek wilden komen in het kader van het vierjarig onderzoek. Dit heeft het 

team extra aangespoord om 2014 in te gaan met extra energie en aandacht om de 

kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren. Er zijn in november direct 

plannen gemaakt en extra studiedagen gepland om deze plannen procesmatig te 

kunnen realiseren. 

 

 

5.4.2. Vrije School Widar 

De school 

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

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

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

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

vleugel, samen met kindercentrum Hansje Stoffel. De school telt zo’n 221 

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 2013 telde de school 221 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 25 leerlingen. Het team bestaat uit 23 personeelsleden onder 

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

1 RT-er werkzaam in de school. Naast de reguliere onderwijstaken zijn een aantal 

leerkrachten gespecialiseerd in de volgende vaklessen: Gym, euritmie, handwerken, 

muziek en Frans. Er zijn 4 personeelsleden met een fulltime dienstverband.  
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Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan. 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Verbetering ingezet voortgezet 

technisch lezen m.b.v. methodiek Zo 

Leren kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) 

 

Focus op rekenactiviteiten in de 

kleuterklassen (groepen 1&2)ihkv 

voorschoolse ontwikkeling en kinderen 

die uitdaging vragen.  

 

School-brede afstemming rondom 

rekenonderwijs en planning klassen 

1t/m 6. Om  kwaliteit v/h 

rekenonderwijs te verhogen en te 

borgen. 

 

Hoogbegaafdheid-coördinator 

(HBC)inzetten voor ID-klas 

Over de gehele linie is er een positieve 

ontwikkeling te zien t.a.v. het 

verbeteren van het technisch 

leesniveau.  

 

Diverse rekentools (kisten) zijn 

geïmplementeerd. Er is een positieve 

ontwikkeling te zien in de 

rekenresultaten.    

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn 

geïntegreerd en ontdekte hiaten zijn 

opgepakt.  

 

 

1 uur per week heeft de HBC een klas 

met gemiddeld 16 hoogbegaafde en 

bovengemiddelde kinderen uitdagende 

opdrachten aangeboden. De kinderen 

voelen zich gezien en gewaardeerd.  

Personeel 

Bevordering teamsamenwerking i.h.k. 

duurzame inzetbaarheid.  

Het gehele team heeft het programma 

Insights Discovery gevolgd.  

 

Zorg 

Verbetering eenduidige en heldere 

communicatie over opbrengsten 

tussen leraar en ouders  

 

Verbetering afstemming leerling 

ondersteuning met alle betrokken 

partijen. 

Afstemming is gerealiseerd en 

tussenrapporten zijn opnieuw 

vormgegeven. 

 

Alle betrokken partijen bespreken 

met elkaar in één overleg wat er aan 

leerling ondersteuning nodig is en 

verdelen de beschikbare middelen 

en kosten.  

Overig 

Vanuit de onderwijsvisie van de 

school is er bij ouders de behoefte 

ontstaan meer (van elkaar) te leren 

over opvoedkundige thema’s.  

 

Ontwikkelen van lezingen en 

workshops rondom opvoedkundige 

onderwerpen.  

 

 

 

De doelstellingen van 2014 

1) Focus op handelingsgericht werken; 

- implementeren van groepshandelingsplannen 

- leerlingvolgsysteem (LLVS) Parnasus implementeren en mee leren werken. 

- Verbeteren leerlingvolgsysteem kleuters  

- Onderzoek naar een adequaat leerlingvolgsysteem voor de  sociaal emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen 

2) Integreren van “Duurzaamheid in en om de school” binnen het lesprogram-

ma. (Zonnepanelen en groene speelplein) 
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De Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 4 ouders die in 2013 actief hebben meegedacht 

met actuele onderwerpen als: 

- Vrijwillige ouderbijdrage (inning en besteding) 

- Selectie nieuwe schoolleider 

- Voorgenomen fusie SVZH 

- Duurzame ontwikkeling dmv zonnepanelen  

 

Overige zaken 

Zonnepanelen: 

Dankzij actieve en betrokken (oud) ouders is er d.m.v. crowdfunding een concreet 

plan ontwikkeld in samenwerking met Ekoplaza en de gemeente. Doel is om het dak 

van de Zuidelijke vleugel van het gebouw, te voorzien van zonnepanelen. En 2/3 van 

de gebruikte stroom afkomstig te laten zijn van de eigen installatie. Realisatie 2014. 

Huisvesting:  

De school heeft vanuit de gemeente subsidie ontvangen voor vervanging radiatoren 

en binnendeuren. Realisatie in 2014.  

Ouderbetrokkenheid:  

Ter bevorderen ouderbetrokkenheid en behoefte aan een schoolkrant wordt in 

2013 deelname aan het Vrijeschoolblad “Seizoener” onderzocht. Realisatie 2014. 

 

 

 

5.4.3 Basisschool Wonnebald 

De school 

Een ‘plek waar het goed toeven is’ 

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

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

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

jaarlijks terugkerende seizoensfeesten. De school is in het gelukkige bezit van een 

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

Deze natuurspeeltuin vormt een onderdeel van het lesaanbod en wordt natuurlijk 

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

hedendaagse vrijeschool. Die zich niet alleen van “buur”scholen, maar ook van de 

meer traditionele vrijescholen in Den Haag onderscheidt. Kinderen leren op Won-

nebald in een omgeving die aansluit bij hun belevingswereld en ontwikkelingsfasen.  

 
Enkele kerngetallen 

Op 1 oktober 2012 telde de school nog 193 leerlingen. Op 1 februari 2013 waren er 

212 leerlingen in huis. Op 1 oktober 2013 waren dat er 226 en de prognose voor 1 

oktober 2014 is 241. Het in 2010 ingezette actieve PR beleid van de school heeft 

hierbij erg aan bijgedragen. De nieuwe ouders voldoen nog steeds aan het profiel 

van “kritische bewuste ouders die vanuit een visie op onderwijs kiezen voor ònze 

onderwijsvorm!”  

De kwaliteit van onze school wordt vooral bepaald door de mensen die hier werken. 

Dat zijn in de eerste plaats de leraren vanaf 1 augustus 2013 hebben we 10 klassen: 

4 kleuterklassen en klas 1/6 met 18 klassenleraren, 5 Onderwijs Ondersteunend 

Personeel (inclusief SL/IB/RT/huismeester en administratie) + 4 vakleraren e.a. vak-

ondersteunend personeel.  

 

Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan 

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

uitgangspunt geweest voor het 5 jaren beleidsplan. De daarin beschreven 

speerpunten zijn ook in 2013 uitgangspunt voor onze onderwijsontwikkeling:  
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1*. efficiënt inzichtelijke  cyclische handelingsprocedures op het gebied van 

signalering en registratie t.a.v.  de ontwikkeling van leerlingen, als uitgangspunt 

voor het kwaliteits- en begeleidingsbeleid. Doel: aantoonbare cyclische 

kwaliteitszorg 

2*. bewuste differentiatie van het onderwijsaanbod van kleuters tot en met klas 6 

(groep 1 t/m groep 8). Doel: zelfstandige leerlingen, coöperatieve- en interactieve 

leerstrategieën als inzet voor opbrengstgericht werken o.a. ter verbetering van de 

tussenopbrengsten 

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

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

professional: duurzaam inzetbaar  

4* Het zichtbaar maken van aantoonbare resultaten van het kunstzinnige 

onderwijs  

Hieronder een nadere toelichting per speerpunt 

Speerpunt 1 Cyclische kwaliteitszorg:  

handelingsprocedures op het gebied van signalering en registratie t.a.v. leerlingen 

als uitgangspunt voor het kwaliteits- en het begeleidingsbeleid.  

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

I. Het kwaliteitsmanagementsysteem is geëvalueerd op ‘best practice’ en wordt 

geïmplementeerd & getoetst aan de werkelijkheid. Doel: waar nodig in het proces 

aanpassen voor efficiënte toepassing 

II. De virtuele wereld van ICT heeft een 'zinvolle' inhoudelijke plek in ons onderwijs, 

zowel in als buiten de klas en krijgt uitbreiding in 2014 Doel: steeds meer digitale 

registratie 

III. Project Interne Begeleiding: de afspraken die zijn gemaakt m.b.t. het kwaliteit- 

en zorgbeleid (incl. dossiervorming, leerlingvolgsysteem (ook digitaal)) zijn 

hoofdonderwerp geweest van de studiedagen:  het maken van 

groepshandelingsplannen (ESIS). Doel:  Het is vanzelfsprekend dat niet alleen het 

onderwijs wordt aangeboden in minimaal drie instructieniveaus maar dat ook de 

groepshandelingsplannen hierop zijn gebaseerd. Op deze manier wordt het een 

passend instrument ook voor de leerlingen met een extra begeleidingsvraag en 

leerlingen bij wie een OPP opgesteld wordt dat alle onderwijsgebieden beslaat. 

Speerpunt 2 Coöperatieve/divergente leerstrategieën  

De aanstormende virtuele wereld heeft daarin een passende plek in ons 

onderwijsaanbod. Realisatie Alle activiteiten en doelen zijn behaald of 

ingezet: 

I. Studiedagen & vergader onderwerpen: De zelfstandige leerling. Doel: leerling 

mede verantwoordelijk maken voor het leerproces  

II. Differentiatie & coöperatief leren in de klas met als uitbreiding:  

1. de taalmethodiek: 'zo leren kinderen lezen en spellen' Doel: verbeteren 

tussenopbrengsten 

2. de methode 'Reken zeker' Doel: rekeninstrument ter controle van het lesaanbod 

in kleine consequente stapjes  

3. Pre-teaching: leerlingen van te voren lesstof al geven voordat het aan de hele 

groep wordt aangeboden. Doel: leerlingen met een extra begeleidingsvraag 

voorbereiden waardoor ze direct mee kunnen met het aanbod.  

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

de toets kalender. Doel: ondersteuning van de klasse / groeps-besprekingen met de 

IB-er tegelijk met de Cito-toetsrondes.  

Speerpunt 3 Het hanteren van heldere en duidelijke communicatielijnen. 

Duidelijke afspraken m.b.t. communicatie- (zowel intern als extern) en registratie- en 

organisatiestructuren als ondersteuning hiervan. Realisatie: Alle activiteiten en 

doelen zijn behaald of ingezet m.n. in de functionerings- en loopbaangesprekken. 

Enkele leraren hebben daarbij ook het advies gekregen een aanvullende 

communicatiecursus te volgen.  

I. Intern (alle medewerkers) hanteren de Dynamische Oordeelsvorming als 

communicatiemiddel. Doel: verbindende communicatie.  

II. De vijf kind conclusies als interventie instrument is aangeboden voor de 

onderlinge communicatie welke de eigenheid van de ander en haar of zijn 

kwaliteiten inzichtelijk maakt en daardoor samenwerking bevorderd  

II. Extern (informatieverstrekking aan ouders): Is gebaseerd op het bewust zijn van 

de DO en de 5 kind conclusies.  

 

Speerpunt 4 zichtbaar maken resultaten ‘Kunstzinnig onderwijs’ 

Het vrijeschoolonderwijs is doortrokken van 'het kunstzinnige' dat eigenlijk niet 

apart te definiëren valt maar onze onderwijsvorm wel onderscheid ten opzichte van 
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andere onderwijsvormen. Inventarisatie vanuit dat wat we weten “waarom we het 

doen”, wat we ervaren in “hoe we het doen” en “wat we doen” vanuit het 

bewustzijn dat kunstzinnig onderwijs verschil maakt ten aanzien van de 

leerresultaten van leerlingen.  Realisatie: alle activiteiten en doelen zijn minder 

ingezet dan het jaar ervoor omdat de realisatie van het passend onderwijs meer 

aandacht heeft getrokken naar de andere 3 speerpunten.  

Het inventariseren en beschrijven van de effecten en resultaten van het kunstzinnig 

onderwijs blijft wel een onderwerp van gesprek in de pedagogische vergadering. 

Personeel 

De personele samenstelling laat zich zien als een jong team waar team-geest en 

open, heldere en transparante communicatie voorop staan. Dat gaat niet altijd 

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

Oordeelsvorming te borgen bij alle communicatietive ontmoetingen zoals 

vergaderingen en ander overleg is actief ingezet. Doel: het systematisch meten, 

analyseren en evalueren van de knelpunten van leraren en team en de 

gesprekkencyclus.  

Aangeboden zijn: Arbomeester, ‘De 5 kindconclusies’ als interventie instrument, 

gespreksrondes tijdens de vergadering met DO, doorlopende implementatie 

proceshandboek , geweldloze communicatie individuele training, masterclass DO als 

communicatie-scholing voor de Schoolleider, onderlinge klassenwisselingen van 

leraren (periodes uitwisselen) of uitwisselen van lesuren 

Zorg 

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

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op leergebied (hetzij 

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

gedrag en b.v. leerhouding. De leerlingen kunnen hulp in de klas of buiten de klas 

krijgen. N.a.v. de aanbevelingen van de Inspecteur van Onderwijs hebben we –daar 

waar nodig- onze ontwikkelingsprofielen uitgebreid, met specifiek geformuleerde 

tussendoelen voor de verschillende leergebieden en een daarop vastgelegd aanbod. 

Deskundigen (zoals ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werker) worden 

tijdig ingezet en zijn deel ven het B.A.T. Begeleidingsteam. Ouders worden actievere 

deelgenoot gemaakt van de ingezette begeleidingsroute. 

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

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

Er is een begin gemaakt met  het invoeren van de sociogrammethodiek -naast 

het CITO leerlingvolgsysteem- om de sociale coherentie van een klas in beeld te 

brengen  Ook krijgen de leerlingen 1 keer per week het vak levenskunst dat door 

een andere leraar wordt gegeven dan hun eigen klassenleraar, waarbij sociale 

vraagstukken structureel aan bod komen. In de kleuterklassen gebruiken we het 

“kleuterleerlingvolgsysteem” van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Voor 

leerlingen met een extra vraag in meervoudige begaafdheid of juist met behoefte 

aan een aangepast tempo, is er een passend aanbod in de klas, hulp buiten de klas 

(RT) en  “Plus-klas” activiteiten.  

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld en door de MR en het Bestuur 

vastgesteld.  

De doelstellingen van 2014 

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

jaarplannen en het beleidsplan zijn omschreven: 

1. Vanuit een realistisch inzicht op de identiteit  en het kwaliteitsbeleid van de 

school kunnen we zowel naar binnen als naar buiten onszelf positief op resultaat 

profileren. Doel: aantoonbare cyclische kwaliteitszorg. 

2. Het onderwijs afstemmen op de leerbehoefte van de individuele leerlingen. 

Doel: coöperatieve/divergente leerstrategieën als inzet voor opbrengstgericht 

werken. De aanstormende virtuele wereld heeft daarin en passende plek in ons 

onderwijsaanbod. 

3. Door heldere en open communicatielijnen. Doel: duurzame inzetbaarheid 

& verbindende communicatie.  

4. Het zichtbaar maken van aantoonbare resultaten van het kunstzinnige 

onderwijs -innerlijke scholing- als onderdeel van ons vrijeschoolcurriculum. 

Medezeggenschap 

De MR van Wonnnebald is een nieuwe gremium dat na het Ouderbestuur en de 

OCR zijn taken uitoefent zoals vastgesteld met de GMR van de SVZH. Het bestaat uit 

een oudergeleding en een leraren geleding die in navolging van de agenda van de 
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GMR de passerende stukken op een serieuze wijze toetst, adviseert en –indien van 

toepassing- op een kritische bevragende wijze instemming verleend. 

PR 

Conform het PR plan worden activiteiten uitgevoerd zoals speciale ouderavonden, 

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

Ook de website voldoet aan de informatieve functie die we eraan hebben gegeven. 

Daarnaast is er een dynamische Facebookpagina en een twitteraccount waar bij 

speciale activiteiten enthousiast gebruik van wordt gemaakt. 

Kinderopvang onder één dak 

Wonnebald wil een brede school zijn waar een buitenschoolse opvang en 

kinderopvang deel van uitmaken. Stichting DAK verzorgd inpandig opvang voor 

kinderen van 0-12 jaar. Het beleid wordt zoveel mogelijk antroposofisch 

doorgevoerd hiervoor is op regelmatige basis overleg tussen de locatieleider van 

DAK en de schoolleider. Er worden ook speciale ouderavonden t.b.v. 

informatieverstrekking voor ouders samen met DAK: de voor-, tussen- en 

naschoolse opvang georganiseerd.  

Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is op basisschool Wonnebald een dynamisch fenomeen wat bij 

de ene activiteit anders uitpakt dan bij de andere. Communicatie met ouders, 

signalen van het schoolplein, geluiden tijdens jaarfeesten etc. dit alles geeft de 

ingrediënten om de ouderbetrokkenheid “erbij” te kunnen houden. Een open 

houding van de schoolleider en andere medewerkers lijkt daarin een voorwaarde 

met het subjectieve uitgangspunt dat “wanneer ouders blij zijn met dat wat ze aan 

hun kind ervaren, ze ook blij zijn met de school”. In 2013 is er een vrijwilligers 

coördinator aangesteld. In samenspraak met het overzicht dat hij heeft gemaakt van 

‘alle actieve ouders’ van de school worden er vrijwilligersdagen en speciale 

ouderavonden georganiseerd.  

Klachten/vertrouwenspersoon 

In 2013 waren er geen klachten. 

Huisvesting  

Naast de geplande activiteiten en het reguliere onderhoud  

* is de schooltuin verder ingericht conform het plan van aanpak gebaseerd op de 

inbreng van leerlingen, ouders en leraren, 

* is het schoolvoorplein grondig aangepakt en veranderd in een duurzaam en groen 

schoolplein,  

* zijn er zelfstandige werkruimtes gecreëerd voor het Onderwijs Ondersteunend 

Personeel (IB, RT, Administratie en Schoolleiding) 

* zijn de stalen kozijnen nagekeken en gerepareerd op goed en veilig functionerend 

hang en sluitwerk.  
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5.4.4 Dordtse Vrije School 

De school 

De Dordtse Vrije School (DVS) is een vrijeschool met een hecht, professioneel en 

krachtig team. Medewerkers en leerkrachten hebben een vrij hoge gemiddelde 

leeftijd. Zij werken sterk vanuit de verworven kennis en inzichten van de 

antroposofie.  

De DVS bestaat 35 jaar op 28 augustus 2013. Dit jubileum zal een plaats hebben op 

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

teamstudiedag in juni 2014, die ook in het kader van duurzame inzetbaarheid wordt 

ingevuld. 

Op de DVS worden nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen kritisch tegen het licht 

gehouden en worden pas ingebed als dit gerelateerd is aan de bestaande 

pedagogische uitgangspunten. Een voorbeeld daarvan was de implementatie van 

Handelingsgericht werken (HGW). 

Enkele kerngetallen. 

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

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

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

allemaal fulltime werken, is er in iedere klas stabiliteit. Het pedagogisch klimaat is 

opvallend goed en veilig. Het is een schoolgemeenschap. Onderwijskundig heeft de 

school een duidelijk en goed in de school verankerd leerplan. De zeer betrokken 

ouders kiezen bewust voor dit onderwijs en deze school. 

Sinds dit schooljaar is sprake van een duidelijke stijging van het leerlingenaantal. 

Zelfs zodanig dat we wachtlijsten hebben moeten invoeren voor enkele klassen (ook 

de kleuterklassen).  

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

de school 220 leerlingen. De prognose voor 1 oktober 2014 is 225 leerlingen. 

Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan 

Voor 2013 hadden we de volgende doelen gesteld: 

 

• Planmatige kwaliteitszorg en inspectiebezoek (mei 2013) 

• Implementeren HGW op gebeid van Rekenen en ontwikkelen didactische 

vaardigheden 

• Zorg en Begeleiding; actualiseren van het Zorgplan  

• Communicatie met ouders 

• Externe contacten en PR  

 

Inspectiebezoek en planmatige kwaliteitszorg: 

In mei ’13 was het inspectiebezoek. Voorafgaand hieraan hebben we ism het 

bestuur een interne audit gehouden. Het team heeft hard gewerkt aan het 

wegwerken van allerlei onderwijskundig- en organisatorische achterstallig 

onderhoud. Het beleidsplan Burgerschap is gerealiseerd en vastgesteld door team 

en MR. De uitkomst was een voldoende beoordeling door de inspectie, met 

complimenten voor de planmatige aanpak van dit intensieve veranderproces van de 

school en met aandachtspunten voor de nabije toekomst. 

We hebben het onderwijsproces transparant en inzichtelijk gemaakt en daarover 

gecommuniceerd aan de ouders en de MR. Daarnaast is de zorgstructuur op 

eenzelfde wijze beschreven. Het gebruik maken van de   kwaliteitskaarten uit de 

kwaliteitszorg WMK-PO bleek niet haalbaar door de vele urgente ontwikkelingen en 

de uiterst ontoereikende digitale infrastructuur. Het beleidsplan Burgerschap is 

gerealiseerd en i.o.m. het team en de MR vastgesteld.. 

Implementatie HGW: 

Dit traject was eind 2012 gestart, er is planmatig aan gewerkt en vrijwel alle doelen 

voor dit jaar zijn behaald. Gefocust werd dit jaar op HGW voor Rekenen. Zie verder 

Plan van Aanpak HGW in 2012-2013. Dit traject wordt vervolgd in schooljaar ’13-’14.  

Zorg en Begeleiding: 

Er is een begin gemaakt met het stroomlijnen van de zorgstructuur en het 

beschrijven van een heldere onderlinge taakverdeling van de zorgfunctionarissen. 

Het Zorgplan 12-13 is gemaakt en ingevoerd. De aanzet voor het formuleren van het 

zorgprofiel kon nog nauwelijks van de grond komen door andere urgente 

ontwikkelingen en prioriteiten en zal in 2014 worden meegenomen. 
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Communicatie met de ouders: 

De weekbrief wordt iedere vrijdag meegegeven. Er is i.s.m. de MR een algemene 

ouderavond over de schoolontwikkeling en de ouderbijdragen gegeven. De website 

is geactualiseerd. Bij calamiteiten of vervanging van de leerkracht bij ziekte worden 

de ouders adequaat geïnformeerd. Er is over de ouderbijdragen intensief met de 

ouders gecommuniceerd, middels brieven, telefonisch bij vragen, of door het 

maken van een afspraak met de schoolleider. 

Externe contacten en PR: 

We zijn zeer succesvol gestart met het geven van meerdere informatieochtenden 

met open lesbezoek. De website is geactualiseerd en de openbare Facebook-pagina 

wordt heel goed gevolgd. Deelname aan de overleggen van het SWV zijn door de 

transitie binnen het SWV en de focus op de interne ontwikkelingen op school nog 

niet gerealiseerd. Er was wel frequent telefonische afstemming met het SWV. 

Regelmatig was er overleg met de Gemeente Dordt (huisvesting, financiën, terrein, 

onderhoud).  

De doelstellingen van 2014 

Planmatige kwaliteitszorg:  

Het HGW voor Rekenen wordt verder geïmplementeerd. Er worden 

groepsbesprekingen gehouden na de toets periodes en 2x per jaar worden de toets 

resultaten in het team besproken. Begonnen wordt met HGW voor 

Taalleesonderwijs en de oriëntatie op de methodiek ZLKLS. 

Didactische vaardigheden: 

Voortgang van de ontwikkeling van vaardigheden om bij HGW Rekenen in iedere 

klas verlengde instructie in drie clusters aan te bieden. Eind van dit jaar worden 

klassenbezoeken gepland met aansluitend een functioneringsgesprek. Zie verder 

Plan van Aanpak HGW 2013-2014. 

Zorg en begeleiding:  

Het zorgplan 13-14 wordt geactualiseerd. Vervolg van het stroomlijnen van de 

zorgstructuur en alle zorgfunctionarissen. Formuleren van het Zorgprofiel DVS. 

Starten met het maken van een Ontwikkel Perspectief (OPP) en het aanbieden van 

leerstof op maat voor leerlingen met een specifieke leerbehoefte vanaf de 4e klas 

en leerlingen met een rugzak. Mede voor het goed kunnen uitvoeren van 

HGW wordt een toereikende digitale infrastructuur aangelegd, internet 

wordt verbeterd en aangesloten op de website van de SVZH. School 

emailadressen worden gerealiseerd en lerarenlaptops en PC’s worden ge update of 

vernieuwd. 

PR en communicatie met ouders: 

Continueren van de informatieochtenden met open lesbezoek en de ingezette 

ontwikkelingen van 2013. De informatie- en aanmeldingsprocedure wordt goed en 

inzichtelijk afgestemd en vastgesteld.  

Visie ontwikkelen op Groei en het omgaan met groeiende wachtlijsten.  

Aanschaffen van een telefoonbeantwoorder, passend bij de huidige 

telefooncentrale. 

Externe contacten: 

Deelname aan de overleggen van het SWV en de overleggen met de gemeente. 

Huisvesting: 

aantrekken van een bouwkundig expert om adequaat te kunnen inspelen op de 

transitie doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en de klachtenafhandeling en 

contractbeheer op de locatie.   

Financiën:  

Continueren van het strak sturen op de begroting. Doel is om dit jaar goed binnen 

de begroting te kunnen afsluiten. 
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5.4.5 Rudolf Steiner School Rotterdam 

De school 

De Rudolf Steinerschool heeft uit twee locaties namelijk een in Rotterdam 

Alexander/ Prinsenland en een nevenvestiging in Krimpen aan den IJssel. 

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

gemiddeld 220 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 kleine, rustige, veilige en gezellige omgeving voor je kind in Rotterdam-

Alexander/Prinsenland. 

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

schoolgebouw. De school is jaren geleden flink verbouwd en aangepast aan de stijl 

van de vrijeschool en uitgebreid met een mooie aula. Voor en naast de school ligt 

een prachtig grasveld en achter de school de schooltuin en kleutertuin. De school 

behoort tot de kleinschalige scholen met ongeveer 100 leerlingen. De school werkt 

met combinatieklassen. Door deze schaal is de Rudolf Steinerschool een intieme 

school waar de leerlingen en ouders zich thuis voelen. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen op de locatie Prinsenland is in 2013 toegenomen van 216 naar 

220 leerlingen. 

Er zijn ong 24 medewerkers: (vak)leerkrachten, een Intern Begeleider en een 

Remedial Teacher en een conciërge. De onderwijsassistente is in augustus met de 

rugzakleerling die zij begeleidde naar het Speciaal Onderwijs gegaan.  

Het aantal leerlingen op de locatie Krimpen aan den IJssel is in 2013 toegenomen 

van 87 naar 89 leerlingen.  

Er is een hecht team van 8 (vak)leerkrachten, een Intern Begeleider/Remedial 

teacher en een conciërge.  

De administratief medewerker en de schoolleider zijn wisselend op beide 

locaties aanwezig.  

Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan 

Aan het einde van het schooljaar 2012-2013 heeft de, toen zittende, schoolleider 

afscheid genomen van de Rudolf Steinerschool. Zij heeft na een periode van 10 jaar 

het stokje overgedragen aan haar opvolger. Hiermee breekt voor de beide scholen 

een nieuwe tijd aan. De ontwikkelingen die door de “oude” schoolleider in gang zijn 

gezet zullen worden doorgedragen. Daarnaast is het aan de nieuwe schoolleider de 

opdracht om de scholen een meer open uitstraling te laten ontwikkelen. Het 

leerlingenaantal is een groot aandachtsgebied (mn. voor Krimpen aan den IJssel). 

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

met de daarbij horende onderwijsontwikkelingen. Hierbij moet niet alleen gedacht 

worden aan rekenen en taal maar ook aan de kernkwaliteiten van het 

vrijeschoolonderwijs.  

Plannen 2013 Realisatie 2013 

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Aanbod leerstof: relatie lesstof en 

belangrijke maatschappelijke en actuele 

ontwikkelingen bespreken. 

Vanaf klas 4 wordt voor begrijpend 

lezen gebruik gemaakt van de 

methode “nieuwsbegrip”.  

Wegens tijdgebrek in de 

vergaderingen heeft er nog geen 

verdere beeldvorming 

plaatsgevonden.  

Schoolklimaat: 

a. Leerlingen klas 5,6 resultaten met hen 

bespreken. 

b. Personeel: beleid t.a.v. verbaal geweld 

door ouders aanscherpen 

 

a. Eind 2013 begin 2014 is de leer-

lingenraad opgericht. Leerlingen 

uit de klassen 4, 5 en 6 nemen 

deel aan de leerlingenraad.  

b. Niet gerealiseerd.  
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Plannen 2013 Realisatie 2013 

Handelingsgericht- en opbrengstgericht 

werken 

- Voortzetten c.q. invoeren 1-zorg-

route; 

- Scholing IB en teams in ESIS groeps-

plannen; 

- HGW opnemen in werkwijze 

 

 

- Dit is een lopend proces.  

- Idem 

 

- Idem.  

Personeel 

Beroepshouding 

-Scholing in feedback geven;  

 

-opnieuw invoeren intervisie 

 

- (zie: interne communicatie hier-

onder) 

 

- idem. 

Zorg 

Zorg/begeleiding/toetsinstrumenten 

-Oefenmaterialen toespitsen op CITO 

vraagwijze 

 

-‘Toetsen op maat’ evalueren. 

 

-Rekenmethode aanschaffen. 

 

 

 

-Cursus Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen 

gaan doen 

 

- Dit is een lopend proces. 

 

- Er is concreet beleid geformu-

leerd en dat wordt uitgevoerd.  

- Rekenen in beweging is aange-

schaft voor Prinsenland en Krim-

pen. Evaluatie heeft inmiddels 

plaatsgevonden en beleid is ge-

formuleerd.  

- Zo Leren Kinderen Lezen en Spel-

len wordt op beide scholen vanaf 

de huidige eerste klas ingevoerd.  

Handelingsgericht werken 

Bespreek de effecten van 

handelingsplannen;  

Er is vooral nog gewerkt aan het 

werken met 

(groeps)handelingsplannen. Aan het 

bespreken van de effecten is nog niet 

toegekomen.  

 

beleid formuleren voor ll met ontw. 

voorsprong. 

Er wordt op individueel niveau 

aandacht besteed aan lln met 

ontw. voorsprong. Beleid is er nog 

niet geformuleerd.  

Overig 

Interne communicatie: 

Directie – personeel: geen bijstellingen 

nodig. Wel aandacht houden voor goed 

draagvlak voor beleid 

 

De nieuwe schoolleider (aug. 2013) 

heeft dit thema centraal gesteld in 

alle vergaderingen. Het draagvlak 

voor (nieuwe) ontwikkelingen in de 

school wordt voortdurend 

getoetst. Hierdoor voelen de 

teams zich meer betrokken. 

Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat 

het “samen dragen” van de school 

vraagt om concessies doen en dat 

roept spanning op. Dit speelt 

voornamelijk ik Prinsenland.  

In Krimpen, een school met een 

klein, hecht team, is dit veel 

minder aan de orde.  

 

De doelstellingen van 2014 

Voornemens 2014 opmerkingen 

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Handelingsgericht- en opbrengstgericht 

werken 

- Voortzetten c.q. invoeren 1-zorg-

route; 

- Scholing IB en teams in ESIS groeps-

plannen; 

- HGW opnemen in werkwijze 

In 2013 is op beide scholen gewerkt aan 

het opstellen van groepsplannen (in 

Esis) voor rekenen.  

In 2014 zal dit ook voor Taal gaan 

gebeuren.  

Het HGW krijgt blijvende aandacht.  
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Veilig klimaat. 

Invoering Kanjertraining.  

 

In beide scholen is ervaring opgedaan 

met de “Kanjertraining”. De ervaringen 

waren positief. In 2014 gaan beide 

teams als geheel de training volgen 

zodat de school een certificaat krijgt. 

De Kanjertraining wordt door de 

inspectie erkent als sociale vaardigheids 

methode.  

Opbrengstgericht werken. 

Na iedere toets ronde worden de 

opbrengsten in de teams besproken en 

worden doelstellingen geformuleerd.  

In Krimpen is dit gestart in het voorjaar 

van 2014. Voor Prinsenland moet 

hiervoor nog ruimte op de agenda 

worden gemaakt.  

Betrekken leerlingen bij het schoolbeleid In het voorjaar 2014 is de 

leerlingenraad van start gegaan in 

Prinsenland. Voor Krimpen staat dit nog 

niet op de agenda.  

Differentiëren 

Ontwikkelen beleid voor lln met een 

ontwikkelingsvoorsprong 

Moet in 2014-2015 verder worden 

opgepakt.  

 

Personeel 

Beroepshouding 

- Voortzetting van 2013 

- Werkdruk verminderen door bewust 

taakbeleid 

- Op beide scholen wordt de werk-

druk als hoog ervaren. Door inzicht 

in het taakbeleid kan er meer be-

wustzijn komen voor de taken en 

verantwoordelijkheden van een 

leerkracht.  

- Het onderwerp “taakbeleid” staat 

ook op de agenda van het MT van 

de SVZH.  

Inzet personeelsondersteuning vanuit 

het bestuur bureau.  

 

Zorg 

Handelings- en opbrengstgericht werken Voortzetting van 2013. 

 

De Medezeggenschapsraad 

Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 is de MR met een grotendeels 

nieuwe samenstelling van start gegaan met de nieuwe schoolleider. Vanuit Krimpen 

nemen er twee ouders en één leerkracht deel en vanuit Prinsenland drie ouders en 

twee leerkrachten. Voor wat betreft de stemverhoudingen is er afgesproken dat 

twee ouders zich van stemming onthouden zodat de stemverhoudingen kloppen 

met de statuten van de MR. De betrokkenheid vanuit de ouders wordt door 

iedereen toegejuicht, hierom zijn alle ouders die hebben aangegeven om aan de MR 

deel te willen nemen, toegelaten tot de vergaderingen van de MR. Uiteraard zijn 

alle vergaderingen van de MR openbaar.  

Punten die op de agenda van de MR stonden zijn (naast de officiële punten): 

communicatie rond punten als: leerlingenzorg, praktische zaken, enz; 

ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel; 

Naschoolse opvang: besteding en inning van de ouderbijdrage. 

Daarnaast heeft de MR, samen met het bestuur en de schoolleider, een eerste 

algemene ouderavond georganiseerd om alle ouders van de school op deze manier 

actiever te betrekken bij het de schoolorganisatie. De eerste avond is door iedereen 

positief ontvangen. Voor 2014 is deze avond aan het begin van het schooljaar 2014-

2015 in de agenda opgenomen. Het is de bedoeling om dit tot traditie te maken. 

Overige zaken 

PR 

Voor beide scholen, maar met de nadruk op de school in Krimpen, is een nieuwe 

impuls gegeven aan het uitbreiden van de naamsbekendheid met als doel het 

verhogen van de leerlingenaantallen. Dit heeft geresulteerd in twee enthousiaste 

oudergroepen die bijna dagelijks werken aan PR-activiteiten zoals; het schrijven en 

uitzetten van persberichten; flyeren; verspreiden van posters voor activiteiten en 

algemene aandacht voor de uitstraling van de school. Voor beide scholen is, mede 

dankzij deze inzet, een groei van het leerlingenaantal te zien.  
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Huisvesting 

Prinsenland 

In Prinsenland is in 2013 het schoolplein opnieuw betegeld en zijn er verschillende 

toestellen op het plein vernieuwd.  

Krimpen 

In Krimpen is een nieuwe situatie ontstaan doordat de gemeente de 

nieuwbouwplannen heeft stopgezet. Hierdoor ziet de school zich genoodzaakt om 

het “oude” gebouw, waarvan men eigenlijk al afscheid aan het nemen was, weer up 

to date te krijgen. Dit zal in 2014 de nodige investeringen vragen.  

 

 

 

5.4.6 Vrije School 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 220 

leerlingen. 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 2013: 206 leerlingen 

Aantal groepen: 9 (3 x groep 1/2 en 1 x groep 3 t/m 8) 

Aantal klassenleerkrachten: 16 (allen parttime) 

Aantal vakleerkrachten: 3 

Aantal leerkrachtondersteuners: 1 

Aantal onderwijsassistenten: 2 (vertrokken per 1 september en 1 november 2013) 

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

Plannen voor 2013 en de realisatie daarvan 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Aanbod taal en rekenen ligt op het 

gewenste niveau. 

 

 

Regenboogtraining (sociale vaardigheid) 

is actief in alle klassen ingezet. 

 

Grotere doorstoom leerlingen VSV naar 

het Rudolf Steiner College. 

Op taalgebied hebben we met de 

invoering van ZLKLS een slag gemaakt. 

Rekenen wordt nu opgepakt. De 

resultaten zijn voldoende maar moeten 

hoger. 

M.b.v. een begeleider vanuit de BVS 

(begeleidingsdienst voor vrijescholen) is 

dit gebeurd. 

In juli 2013 is 80% van de zesdeklassers 

als middelbare school voor het RSC 
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Plannen Realisatie 

gekozen. 

Personeel 

Beroepshouding (onderzoek) 

Interne communicatie verbeteren 

Vrijwilligers in de organisatie (opzet 

procedure voor inzet vrijwilligers) 

Gedaan 

Gedaan 

Nog in ontwikkeling 

Zorg 

Aanpassen onderwijs zorgprofiel 

Aanstellen nieuwe intern begeleider 

Behaald 

Gedaan 

Overig 

Uitbreiding (extra kleuterklas) 

Communicatie met ouders verbeteren, 

o.a. door uitleg over het 

vrijeschoolonderwijs tijdens 

ouderavonden 

Verschoven naar 2014 

Gedaan 

 

De doelstellingen van 2014 

De doelstellingen voor 2014 zijn: 

- Invoering passend onderwijs 

- Openen extra kleuterklas 

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

en taal werken op 3 niveaus) 

- Schoolbreed werken met de nieuwe methodiek ‘zo leer je kinderen lezen en 

spellen’ 

- Aanstellen reken coördinator en nieuwe methode invoeren per september 

2014 

- Nieuwe methode begrijpend lezen invoeren per september 2014  

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2013 uit: 

Oudergeleding: Niels Tilanus (voorzitter) en Gerard Boschman (secretaris) 

Docentengeleding: Jose Housmans, Mette Korteland (t/m augustus) en Nelleke 

Vantilborgh (vanaf september) 

 

In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest: uitbreiding/extra kleuterklas, 

school- en zorgplan, schoolgids, schooltijden, ZZP plek op school, ouderbijdragen, 

passend onderwijs incl. schoolondersteuningsprofiel, vakantieschema en de 

begroting. 

Overige zaken 

PR: 

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

december 2012. 

 

Groei: 

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

tussentijdse instromers. De wachtlijst groeit. Er is gekeken naar hoe uitgebreid kan 

worden. Per 1 mei 2014 start er (in principe een eenmalige) extra kleuterklas op de 

plaats van het handwerklokaal. 

Huisvesting: 

in 2013 is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor subsidie ivm nieuwe kozijnen 

hoofdgebouw. Deze subsidie is toegekend. De werkzaamheden zullen in 2014 van 

start gaan. De Vredehofweg is een pand met een beschermd stadsgezicht dus het 

ontwerp en de uitvoering zal zijn tijd gaan kosten.  

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.
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6. Financieel Beleid 

6.1 Analyse financiële situatie  

In deze paragraaf wordt de geconsolideerde (Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland) Balans en staat van Baten en Lasten gepresenteerd. 

Zoals eerder aangegeven  zijn voor het vergelijk de cijfers van 2013 aangepast aan de nieuwe methodiek m.b.t. afschrijvingen van investeringen in plaats van dotatie als gevolg 

van het bestuursbesluit van oktober 2012. 

Geconsolideerde Balans op 31-12-2013 

 

 

  

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

0 0 1.604.641 1.380.838

909.508 900.309 109.813 98.373

1.596 804 38.359 39.731

0 0 854.110 921.326

413.485 575.027

0 0

1.282.334 964.128

2.606.923 2.440.268 2.606.923 2.440.268

Activa  Passiva

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Voorraden  Kortlopende schulden

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Effecten

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva

Liquide middelen
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Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten en de Begroting 2013.  

 

 

 

NB in het nettoresultaat dienen we er rekening mee te houden dat er een eenmalige meevaller is geweest van € 250.000 door een bijdrage van het Rijk vanuit de regeling jonge 

leerkrachten en het herfstakkoord. 

Het geconsolideerde resultaat is een optelsom van de resultaten per rechtspersoon.  

 

  

Realisatie 

2013

Begroting 

2013

Verschil Realisatie 

2012

Verschil

5.735.058 5.345.580 389.478 5.478.324 256.734

80.990 76.168 4.822 90.585 -9.595

679.576 573.349 106.227 587.988 91.588

6.495.624 5.995.097 500.527 6.156.897 338.727

5.059.826 4.826.068 233.758 4.919.126 140.700

138.557 143.409 -4.852 136.260 2.297

489.501 408.912 80.589 458.676 20.825

589.486 518.825 70.661 663.716 -74.230

6.277.370 5.897.214 380.156 6.187.778 89.592

218.254 97.883 120.371 -30.881 249.135

0 0 0 0 0

5.550 7.900 -2.350 7.910 -2.360

223.804 105.783 118.021 -22.971 246.775

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Baten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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6.2 Verschillenanalyse per rechtspersoon 

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

6.2.1 St. Vrije Scholen Regio Rotterdam. 

Balanspositie 31-12-2013 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gedaald door de reguliere afschrijvingen, er is terughoudend geïnvesteerd.  

De Vorderingen zijn afgenomen met € 1.182, de vorderingen zijn regulier.  

De liquide middelen zijn gestegen met € 46.871. Budgetten zijn beperkt en er zijn extra inkomsten vanuit oa. het ministerie ontvangen. 

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gestegen met € 84.457 door het positieve resultaat 2013.  

De Voorzieningen zijn gedaald door de onttrekkingen voor jubilea 

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

0 0 1.108.589 1.024.132

646.564 655.940 75.335 76.663

684 675 38.359 39.731

0 0 631.463 676.898

319.969 321.151

0 0

886.529 839.658

1.853.746 1.817.424 1.853.746 1.817.424

Activa  Passiva

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Voorraden  Kortlopende schulden

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Effecten

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva

Liquide middelen
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De Langlopende Schulden zijn gedaald door onttrekking aan de reservering spaarverlof. 

De Kortlopende Schulden zijn gedaald door de verrekening van de vooruit ontvangen subsidie voor onderwijshuisvesting (besteding schoolpleinen. De overige 

schulden zijn regulier. 

 

Analyse Resultaat. 

De begroting 2013 liet een positief resultaat zien van € 44.293. Uiteindelijk resulteert een  

positief resultaat boekjaar 2013 van € 84.457. Al met al is dat een resultaat € 40.164 beter dan verwacht. 

Het positieve resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg € 5.429.  

De navolgende paragraaf geeft aan een vergelijking en een specificatie van de belangrijkste verschillen: 

We verklaren het verbeteren van het resultaat  t.o.v. 2012 met € 79.028 als volgt: 

Inkomsten  

- verhoging vanuit het ministerie voor ‘jonge leerkrachten’ en het ‘Herfstakkoord’, groeibekostiging  

- daling van de bijdragen van de gemeente bv ID subsidie 

 

- stijging van overige baten zijnde aanvullende subsidies van/voor arbeidsmarktplatform, subsidie voor zij-instroom leerkrachten, 
WIA/WGA gelden die niet afgedragen hoeven te worden aan het ministerie 
 

 

+162.000 

 

-35.753 

 

+43.352 

 

Uitgaven 
 
- Stijging van de personele lasten door extra uitgaven ivm afvloeiingstrajecten (scholing/outplacement), extra tijdelijke inzet ivm 
opvangen groei, boete van het VF bleef hoog, inzet van interim management op een van de scholen, 
 
- Afschrijvingslasten zijn vrijwel gelijk gebleven  
 
- Huisvestingslasten zijn gedaald door bezuiniging gerealiseerd op energie/water en klein onderhoud 
 
- Overige instellingslasten zijn m.n. gedaald door gerealiseerde bezuinigingen bij het administratiekantoor, accountant, juridische 
en andere adviesdiensten. 

 

 

+140.804 

 

 

 

-21.876 

 

 

-83.994 

 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2013 en 2012 vrijwel gelijk.   
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Het resultaat in 2013 is € 40.164 beter dan we hadden begroot. Dat verklaren we in het onderstaande overzicht: 

Inkomsten. 

- Verhoging vanuit het ministerie door de groeitelling in november 2013, ‘jonge leerkrachten’ en het ‘herfstakkoord’ . 

De overige overheidsbijdragen zijn lager door  

- vermindering van inkomsten van de gemeente voor bv ID banen en de  

- overheveling van WSNS-gelden die bij overige baten zijn geboekt.  

 

De overige baten zijn hoger dan begroot door: 

- enerzijds iets minder inkomsten vanuit de ouderbijdragen (2000 euro) maar ook; 

- Meer inkomsten van uitkeringen van het UWV die niet afgedragen hoeven te worden(deze begroten we niet) en teruggave 

loonbelasting WIA/WAO;  

- subsidies voor re-integratie begeleiding, subsidie voor zij/instromer,  

- Een incidentele uitbetaling van WSNS Rotterdam Noord waaruit extra scholing voor passend onderwijs bekostigd is; 

- Extra reguliere overdrachten van alle WSNS verbanden;  

- Vergoeding voor het interimmanagement op de Leeuwenhartschool. 

- Door anders inboeken van de verrekening van de reserve nulmeting ivm afschrijvingskosten ivm omzetting naar Lumpsum 

(23.000 euro) 

 

 

+162.000 

 

 

-20.000 

 

 

-2000 

+15.000 

 

+20.000 

+25.000 

+15.000 

+10.000 

 

-23.000 

 

Uitgaven: 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door extra kosten die gemaakt zijn voor de afvloeiing van personeel (outplacement, 

scholing, afvloeiing),  

-tijdelijke uitbreiding van de formatie i.v.m. groei  

- inzet interim-management,  

- boete van het VF die 20.000 hoger was dan begroot,  

- extra scholing in aanloop naar passend onderwijs. 

 (Foute inboeking in de boekhoudbestanden van de salariskosten van Stafbureau (verschil ruim 100.000)) 

 

Afschrijvingen zijn hoger dan begroot,  

- dit zijn mn de afschrijvingen die resulteren uit de omzetting naar afschrijvingsmethodiek. Er is een meting gedaan van het 

onderhoud van de afgelopen 10 jaar en daaruit zijn afschrijvingstermijnen berekend. Deze zijn ter vergelijk ook in 2012 

ingeboekt, maar waren niet meegenomen in de begroting 2013 omdat de hoogte niet bekend was.  

 

Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door 

 

+12.000 

+12.000 

+15.000 

+11.000 

+20.000 

+10.000 

+100.000 

 

 

+26.000 
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-  incidentele naheffingen waterschapslasten, deze worden niet altijd regelmatig in rekening gebracht,  

- schoonmaakkosten zijn hoger door extra inzet van de conciërge op de Leeuwenhartschool,  

- extra kosten voor de energie, deze moeten nog doorbelast worden aan de gemeente Dordrecht (de hoogte is bij opmaak van de 

jaarrekening nog onzeker).  

 

De Overige instellingslasten zijn hoger dan begroot: 

- inzet extra juridisch advies ivm de statutenwijzigingen, begeleiding bij afvloeiingstrajecten 

- extra kosten voor het opstellen van Meerjarenonderhoudsplanning. (gedeeltelijk bij Widar en Wonnebald in rekening gebracht) 

- extra leermiddelen onvoldoende budgetbeheersing.  

- buitenschoolse activiteiten waarvoor een vergoeding van de ouders is gevraagd (bv schoolreisjes) 

- extra gezamenlijke kosten voor bv PR (folder, film) die doorbelast zijn bij Widar en Wonnebald.  

 

 

+4200 

+9200 

+7500 

 

 

 

+16.000 

+7.000 

 

+6.000 

+8.000 
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6.2.2 St. Vrije School Widar 

Balanspositie 31-12-2013 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gedaald door reguliere afschrijvingen.  

De Vorderingen zijn gedaald met € 145.113, door de voorgeschoten investeringen die gedaan zijn in het gebouw (zinken dak, gevelrenovatie en de vloerisolatie) tlv de 

voorziening huisvesting van de gemeente ad € 161.000. De werkzaamheden zijn afgerond en afgerekend met de gemeente.  

De overige vorderingen zijn gedaald en regulier.  

De liquide middelen zijn gestegen met € 217.972 door de afrekening met de gemeente, het positieve resultaat en de extra inkomsten van het ministerie.  

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gestegen met € 68.713 door het positieve resultaat 2013.  

De Voorzieningen zijn gestegen door dotatie aan de voorziening jubileum. .  

De Kortlopende Schulden zijn gedaald en zijn regulier.  

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

0 0 307.676 238.963

98.972 116.157 20.373 14.083

912 804 0 0

0 0 130.830 150.051

63.636 208.749

0 0

295.359 77.387

458.879 403.097 458.879 403.097

Activa  Passiva

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Voorraden  Kortlopende schulden

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Effecten

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva

Liquide middelen
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Analyse Resultaat. 

De begroting van 2013 liet een positief resultaat zien van € 17.245. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat boekjaar 2013 van € 68.713: een verschil van € 51.468 

met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg € -12.971 

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

Het resultaat tov 2012 is gestegen met € 91.135. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn: 

Inkomsten: 

- Extra middelen van het ministerie mbt ‘jonge leerkrachten en het herfstakkoord’ 

- Extra subsidie voor project ‘Widar in de zon’ 

 

 

+49.000 

+6.000 

Uitgaven 

 

- Minder uitgaven voor personeel door inkrimping van de formatie en door het lage ziekteverzuim.  

- Minder uitgaven voor huisvesting door geen dotatie voorziening onderhoud en minder kosten voor energie. 

- Minder uitgaven voor overige instellingslasten: realisatie bezuiniging administratiekantoor/accountant,  

 

 

 

 

-28.000 

-3.213 

-6.640 

 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2013 en 2012 vrijwel gelijk.  
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Het begrote resultaat in 2013 wijkt af van het gerealiseerde resultaat in 2013   

namelijk positief € 51.468 . De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

Inkomsten. 

- Meer inkomsten vanuit het ministerie door de de middelen uit het Herfstakkoord en de subsidie ‘jonge leerkrachten’. 

- Overige ontvangen overheidsbijdragen zijn subsidie voor ‘widar in de zon’, bewegingsonderwijs  

 

De overige baten zijn hoger dan begroot door: 

- inkomsten door teruggave loonbelasting WIA/WAO. ; 

- Bonus van het VF ivm lage ziekteverzuim 

 

+49.000 

+6.000 

 

 

+10.000 

+2.000 

 

Uitgaven: 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door enerzijns de gerealiseerde bezuiniging (0.2 fte schoolleiding) maar ook dubbele 

kosten voor overdracht van het schoolleiderschap en een forse dotatie aan de voorziening jubileum (8500) omdat deze niet op peil 

was.  

. 

- Afschrijvingen zijn iets lager dan begroot, door de gespreide investeringen over het jaar heen.  

 

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

lasten voor energie zijn gedaald.  

De Overige instellingslasten zijn hoger dan begroot door  

- enerzijds verlaging van de kosten door de gerealiseerde bezuiniging op administratiekantoor/ accountant,  

- maar anderzijds meer uitgaven voor leermiddelen (5.000) en kosten voor het onderhoudsbeheer (3.000) 

- Tevens zijn de kosten voor de statutenwijziging en PR materialen vanuit de st. VSRR doorberekend.  

 

 

+29.000 

 

 

 

 

+3.000 

 

 

-2.500 

+8.000 

+3.800 
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6.2.3 Ver. Basisschool Wonnebald 

Balanspositie 31-12-2013 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gestegen door de investeringen die gedaan zijn in het gebouw voor de realisatie van de 4
e
 kleuterklas en de noodzakelijke reparatie aan de 

gevel (lateien, voegwerk).  

De Vorderingen zijn afgenomen met € 8.130, de vorderingen zijn regulier.  

De liquide middelen zijn gestegen met € 53.365 , door de extra middelen vanuit het ministerie.  

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gestegen  met € 70.632 door het positieve resultaat 2013.  

De Voorzieningen zijn gestegen door een dotatie  aan de voorziening jubilea. 

De Kortlopende Schulden zijn gestegen en zijn regulier.    

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

0 0 188.376 117.744

163.973 128.212 14.104 7.626

0 0 0 0

0 0 113.370 109.484

51.430 59.560

0 0

100.447 47.082

315.850 234.854 315.850 234.854

Activa  Passiva

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Voorraden  Kortlopende schulden

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Effecten

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva

Liquide middelen
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Analyse Resultaat. 

De begroting van 2013 liet een positief resultaat zien van € 7.874. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat boekjaar 2013 van € 70.632: een verschil van € 

62.758 met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg € -5.979.  

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

Het resultaat tov 2012 is gestegen met € 76.611. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn:  

Inkomsten 

 

- Meer inkomsten van het ministerie uit het ‘Herfstakkoord en subs. Jonge leerkrachten’. 

- Volledig inboeken van alle inkomsten voor het schoolplein (subsidie jantje beton, sponsoring, fonds 1818) 

- Extra inkomsten ivm leerlinggroei en huur en medegebruik, teruggave loonbelasting WIA/WAO 

 

 

 

 

+39.000 

+39.000 

+48.000 

 

 

Uitgaven 

 

- Meer personele lasten omdat in augustus de 4
e
 kleuterklas werd geopend.  

- verhoging afschrijvingskosten ivm investeringen in gebouw en materialen/kasten etc 

- Meer huisvestingslasten door de uitgaven tbv het schoolplein. 

- Extra schoonmaak en afvalverwerking en een nagekomen aanslag verontreinigingsheffingen. 

De overige instellingslasten zijn hoger door  

-extra aanschaf van materialen voor de kleuterklas, en de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale.  

-Tevens zijn er kosten gemaakt voor de omzetting van Vereniging naar St. en de doorbelaste kosten van de gezamenlijke PR 

kosten en statutenwijzigingen daarna. 

 

 

 

 

+26.000 

+3.527 

+39.000 

+6.000 

 

+10.000 

 

+6.000 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2013 en 2012 vrijwel gelijk.  
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Het begrote resultaat 2013 wijkt af van het gerealiseerde resultaat 2013, namelijk € 62.758 . De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

Inkomsten. 

- Meer inkomsten vanuit het ministerie door de middelen uit het Herfstakkoord en subs.jonge leerkrachten. Tevens zijn er extra 

groeitellingen gedaan. (2 waarvan 1 begroot) 

- De overige overheidsbijdragen zijn hoger door de ontvangen overschrijdingsvergoeding van de gemeente en door 

 

De overige baten zijn hoger dan begroot door: 

- Enerzijds minder ontvangen ouderbijdragen maar ook: 

- door de ontvangst van geld uit sponsoring en van fonds 1818 voor de realisatie van het voorschoolplein.; 

- Meer inkomsten van uitkeringen van het UWV die niet afgedragen hoeven te worden, teruggave loonbelasting;  

- Meer inkomsten uit verhuur en medegebruik ; 

 

+78.000 

 

+11.000 

 

 

-3.000 

+39.000 

+4.000 

+6.500 

 

Uitgaven: 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door extra salariskosten voor de start van de 4
e
 kleuterklas.  

 

- Afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat de investering vanwege de groei en interne verbouwing later of niet zijn gedaan. Een 

aantal voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven naar 2014. De interne verbouwing is wel uitgevoerd.  

 

-Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door de realisatie van het schoolplein. Tevens bleek een buitenthermometer van de 

kachel verdwenen waardoor een naheffing van de energiekosten betaald moest worden.  

 

De Overige instellingslasten zijn hoger dan begroot: 

- De budgetten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn overschreden ivm de noodzakelijke aanschaf voor de 4
e
 kleuterklas 

- Er zijn kosten gemaakt voor de notaris ivm de omzetting van Vereniging naar Stichting en daarna voor de gezamenlijke kosten voor 

statutenwijziging en bv PR –communicatie (folder/film) 

- Er is ook een nieuwe telefooncentrale met intercom aansluiting aangeschaft waardoor de abonnementskosten zijn gestegen. 

 

 

+23.875 

 

 

-16.000 

 

+39.000 

+7.000 

 

 

+2.500 

+5.000 

+6.000 

+2.500 

 

 

.  
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6.3 Treasuryverslag 

Op 1 januari 2010 is de ‘regeling beleggen en belenen door instellingen voor 

onderwijs en onderzoek 2010’ van kracht geworden. De kern hiervan is dat de 

beschikbaar gestelde publieke gelden risicomijdend dienen te worden belegd en 

beleend. De stichtingen hanteren het uniforme treasurystatuut van de 

Besturenraad. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor 

onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het 

uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 

bestemming worden besteed. Voor de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland 

betekent dit dat alle bank- en spaartegoeden vrij opneembaar en verdeeld over de 

ING, de ABN Amro, de ASN en de Triodosbank zijn. De stichtingen hebben een 

aantal certificaten bij de Triodosbank die om niet zijn verkregen.  

 

6.4 Risicomanagement 

Waar het in de jaarrekening vooral gaat om een zo juist en volledig mogelijk beeld 

te geven van, door een accountant te controleren, zekerheden, gaat het bij 

risicomanagement om het in beeld brengen van onzekerheden, de risico’s. Deze 

risico’s moeten jaarlijks worden geïnventariseerd. Na deze inventarisatie moet 

worden gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken of om 

deze op te heffen. De som van de waarde van de aan het jaareinde aanwezige 

risico’s geeft een indicatie van het vermogen dat als buffer aangehouden dient te 

worden.  

Deze risico’s zijn: 

- De mogelijkheid van een dalend leerlingenaantal, of juist een sterk stijgend 

leerlingenaantal; 

- De mogelijkheid en de kosten van tussentijds vertrekkend personeel, 

arbeidsconflicten en vervangingskosten die voor eigen rekening komen 

zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof; 

- Een in de jaarrekening te laag opgenomen bedrag voor doordecentralisatie 

van het buitenonderhoud naar de besturen;  

- fouten in of door onjuistheden in de administratie of personeelsdossiers 

 

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 2013 is het gezamenlijk vermogen 24,7% 

Hiermee wordt tevens voldaan aan de normen zoals gesteld door de Cie Don.  

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 2012 naar behoren heeft gewerkt. De uit de verschillende rapportages 

voortgekomen bevindingen, aanbevelingen en maatregelen zijn besproken in het 

bestuur, met de schoolleider en noodzakelijkerwijs met andere geledingen binnen 

de school. 

6.5 Bezoldiging bestuurders 

De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen hiervoor geen 

vergoeding. De Algemeen Directeur/ bestuurder is in dienst en ontvangt conform de 

verlengde CAO-PO 2009  een salaris in schaal OOP 14. 
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6.6 Continuiteitsparagraaf 

6.6.1 kengetallen 

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

 SVZH 

geconsolideerd 

St. VSRR St. VS Widar St. Basisschool 

Wonnebald 

Signalering  

comm.Donn 

Solvabiliteit 2013 61,6% 59,8% 67,0% 59,6%  

Solvabiliteit 2012 56,6% 56,4% 59,3% 50,1% < 20% 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw.  
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  

Liquiditeit 2013 2,0 1,9 2,7 1,3  

Liquiditeit 2012 1,7 1,7 1,9 1,0 0.5-1.5 

De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De liquiditeit is de verhouding 

vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.  

Rentabiliteit 2013 3,4% 2,0% 6,1% 6,1%  

Rentabiliteit 2012 -0,2% 0,1% -1,2% -0,6% 0 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten 

zijn. 

Kapitalisatiefactor 2013 33,7% 37,3% 35,2% 19,6%  

Kapitalisatiefactor 2012 32,8% 36,9% 31,0% 17,5% > 57% 

Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt 

benutten voor de vervulling van hun taken. 

Weerstandsvermogen 2013 24,7% 26,0% 27,4% 16,2%  

Weerstandsvermogen 2012 22,4% 24,6% 22,4% 11,9%  

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht 
in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. 

 

Conclusie 

De vermogenspositie van alle rechtspersonen is goed te noemen.  

De liquiditeit is op orde en verbeterd. 
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In 2013 heeft de bestuurder een voorstel gedaan over de minimaal aan te houden hoogte van de reserves. Uiteraard blijft belangrijk dat in de begroting 5% vrije ruimte 

gereserveerd wordt. Een positieve exploitatiebegroting dus. Besloten is dat een weerstandsvermogen van 20% voldoende moet zijn. Zie paragraaf 6.4 risicomanagement 

(blz 36) 

6.6.2. Personele bezetting 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Personele bezetting in FTE per 31-12         

- Management / Directie 
 stafbureau 

 5,50  5,50 
+0,8  

 5,50 
+0,8 

 5,50 
+0,8 

- Onderwijzend personeel 
talentenpool 

 60,85 62,26 62,09 
+1,4 

62,09 
+2,0 

- Overige medewerkers  10,96 8,98 8,98 8,98 

Leerling aantallen  1263  1263  1304  1319 

 

De groei van de scholen binnen de SVZH zet door, er worden daardoor verschillende groeivraagstukken ervaren. De ene school kan nog binnen de huidige klassen groeien 

de andere school heeft te volle klassen en zal deze moeten splitsen. Tevens hebben we een ‘oud’ personeelsbestand. Er is een inventarisatie gemaakt van het verloop van 

personeel dat de komende jaren met pensioen gaat. Om dit verloop op te vangen is extra personeel nodig. Er wordt een plan ontwikkeld ‘de talentenpool’ waarin PABO 

afgestudeerde personeelsleden voor de duur van twee jaar worden opgeleid om in te stromen. Deze personeelsleden kunnen ook ingezet worden om de groeipijnen 

tijdelijk op te lossen en voor ziektevervanging.  

In 2014 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de taken en verantwoordelijkheden binnen de administratieve organisatie, hoe zijn deze verdeeld en hoe kan de 

taakverdeling efficiënter ingericht worden. De bestuurder heeft in het Bestuursformatieplan 2014-2018 een voorstel gedaan voor wijziging van de taken en 

verantwoordelijkheden en voor uitbreiding van het stafbureau ter ondersteuning van de schoolleiders en bestuurder.  

Er zijn ook verschillende ouderinitiatieven om een nieuwe basisschool op te richten.  
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6.6.3. Meerjarenbalans 

 

 

 

 

  

Realisatie   

31-12-2013

Prognose    

31-12-2014

Prognose    

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

0 0 0 0

909.508 1.348.752 1.413.843 1.456.020

1.596 1.600 1.600 1.600

911.104 1.350.352 1.415.443 1.457.620

1.695.819 1.233.457 1.164.940 1.120.543

2.606.923 2.583.809 2.580.383 2.578.163

Realisatie   

31-12-2013

Prognose    

31-12-2014

Prognose    

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Algemene reserve 1.353.460 1.330.346 1.326.920 1.324.700

Bestemingsreserve publiek 135.947 135.947 135.947 135.947

Bestemmingsreserve privaat 115.234 115.234 115.234 115.234

Bestemmingsfonds publiek 0

Bestemmingsfonds privaat 0

Overige reserves 0

Totaal Eigen vermogen 1.604.641 1.581.527 1.578.101 1.575.881

109.813 109.813 109.813 109.813

38.359 38.359 38.359 38.359

854.110 854.110 854.110 854.110

2.606.923 2.583.809 2.580.383 2.578.163 Totaal passiva

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal activa

Passiva

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Activa
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6.6.4. Meerjaren Staat/ raming van baten en lasten. 

 

 

  

Realisatie 

2013

Begroting 

2013

Begroting 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

5.735.058 5.345.580 5.515.535 5.640.566 5.766.544

80.990 76.168 208.884 61.567 31.484

679.576 573.349 553.420 552.135 551.910

6.495.624 5.995.097 6.277.838 6.254.268 6.349.938

5.059.826 4.826.068 4.954.679 4.970.359 5.017.412

138.557 143.409 145.696 147.448 129.328

489.501 408.912 411.819 411.480 411.480

589.486 518.825 773.544 732.882 799.618

6.277.370 5.897.214 6.285.739 6.262.169 6.357.838

218.254 97.883 -7.900 -7.900 -7.900

5.550 7.900 7.900 7.900 7.900

223.804 105.783 0 0 0Nettoresultaat

Financiële baten en lasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Baten

Rijksbijdragen OCenW
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6.6.5 Leerling  aantallen bijgestelde prognoses 

scholen FEITELIJKE LEERLINGEN Uitstroom Instroom oude  

prognose 

BIJGESTELDE PROGNOSES 

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

 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 

           

Leeuwenhartschool 76 85 86 95 4 4 94 95 91 88 

Dordtse Vrije School 209 208 221 237 21 12 225 228 230 230 

Rudolf Steiner School 318 301 303 331 34 17 304 314 313 312 

Vrije School Vredehof 205 197 206 227 17 19 219 229 260 262 

Vrije School Widar 217 210 221 250 27 11 226 234 239 239 

Basisschool Wonnebald 194 193 226 249 20 12 236 241 248 250 

           

Totaal 1219 1194 1263 1389 123 75 1304 1341 1381(1318) 1381(1307) 

 

6.6.6. Continuering en intensivering van beleid 

Door de leerling groei verwachten we de komende jaren geen financiële risico’s 

te lopen en  kunnen we er vanuit gaan dat er meer investeringsruimte ontstaat 

die we conform ons financieel beleid kunnen inzetten. Elk jaar wordt 5% van de 

inkomsten gereserveerd om flexibel in te zetten op inhoudelijke speerpunten. De 

continuïteitsparagraaf ondersteunt het doorzetten van het beleid zoals dat in de 

goedgekeurde (meerjaren) begroting is vastgesteld. Opleiding en ontwikkeling 

van personeel is een van de speerpunten die aan orde is evenals investeringen in 

leermiddelen, gebouwen en ICT 

In 2014 zijn extra subsidies toegekend vanuit arbeidsmarktplatform en de subsi-

die jonge leerkrachten van het ministerie wordt ingezet. De inzet van zorgmidde-

len vanuit de Samenwerkingsverbanden blijft nog onzeker. Voor 1 april 2014 

moeten de Ondersteuningsplannen goedgekeurd zijn, maar nog niet alle SWV 

hebben daarin een compleet uitgewerkte financiële paragraaf. Wel is besloten 

middels een overgangsregeling dat de huidige rugzakfinanciering door het SWV 

vanaf 1 augustus 2014 gecontinueerd wordt. Mede ter ondersteuning van deze 

ontwikkeling is in formatiebeleid reeds extra ruimte gemaakt voor inzet IB en 

gezamenlijke formatie voor beleidsondersteuning op het vlak van onderwijskwa-

liteit en personeelsbeleid. Deze inzet is een invulling binnen de kaders van de 

lopende begroting. 

De belangrijk  voor de komende jaren is ook  de investeringen die ten aanzien van 

de gebouwen worden gedaan. Voor 2014 is ruim 450.000 euro aan investeringen 

opgenomen. Dit zijn na een periode van terughoudend investeren de noodzake-

lijke investeringen om de gebouwen een goede uitstraling te geven en investerin-

gen in ICT en leermiddelen. Deze investeringen staan los van de gemeentelijke 

aanvragen voor onderwijshuisvesting en de gevolgen van de doordecentralisatie 

buitenonderhoud. De investeringen zijn reeds opgenomen en gedekt in de begro-

ting 2014 en de meerjarige afschrijving. 2015 zullen we gebruiken om de nacalcu-

latie te doen van de  financiële gevolgen van de doordecentralisatie van groot 

onderhoud en kritisch uitvoering geven aan de onderhoudsplanning.  

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

aanzien van de immateriële vaste activa.  
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6.7 Ouderbijdragen 

De besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks met de Medezeggenschapsraden besproken, de ouders stemmen in met de besteding ervan.  

Van de ouderbijdragen worden die dingen betaald die ons onderwijs verfraaien en het onderwijs ondersteunen. Een groot gedeelte wordt besteed aan personele kosten: 

pianobegeleiding bij de euritmie, een gedeelte van de salariskosten voor euritmie, schoolarts en schoolmaatschappelijk werk, culturele vorming en schooluitjes. Het budget 

voor personele kosten is gelimiteerd: bij de VSRR is dat maximaal 25% structureel, maximaal 25% projectmatig; bij Widar maximaal 60%.  

De besteding in Euro per school in 2013: 

 

LHS DVS RSSR VSV Widar Wonnebald totaal SVZH

begroot 2013 10.000              68.000           70.000        55.000        70.000      60.000         333.000      

gerealiseerd 2013 14.193        56.061           66.001        51.806        73.305      56.990         318.356      

uitgaven:

Personele kosten structureel -                    18.994      17.500        12.650        26.774      24.500         100.418      

Personele kosten projectmatig 3.000                12.925      12.247        8.320          18.226      54.718         

Administratie ouderbijdrage 869            869               

Onderhoud tuin 196           196               

Verbruiksmaterialen 6.814        4.500          6.600          4.500        6.000           28.414         

Kleutermaterialen (incl brood en melk) 709           118              827               

Handwerken/handenarbeid/ muziek 2.603        2.323          242            5.169           

Kantinekosten (incl kleuters/jaarfeesten) 1.000                2.888        3.000           6.888           

Toetsen en testen (dyslexie onderzoeken) 3.000          2.200          3.397           8.597           

Mediatheek/bibliotheek 146           825              971               

Culturele vorming incl schoolreisjes 1.143                3.518        5.511          4.727          500            6.168           21.566         

School- en jaarfeesten 2.000                3.543        6.785          2.596          2.757        4.038           21.720         

Vereniging van VS, VBS, Poraad 1.463                4.085        6.194          4.009          5.425        6.564           27.740         

Reproductiekosten 377            377               

Schoolkrant/schoolgids 2.250                1.550        2.353          1.618          7.771           

Kosten PR -                    4.000              2.000          6.000           

Klassenbudgetten/ schoolfoto's 650            2.000           2.650           

Schoolmaatschappelijk werk 6.000          4.330          10.330         

Kosten Wa verzekering 400              400               

Extra schoonmaak/ gebouw/ lokalen 1.700          3.000           4.700           

Extra scholing 1.015              8.584        9.599           

totaal 10.856              60.099           68.190        50.316        71.792      58.667         310.321      

gem bedrag per leerling (1 okt 2013) 126 273                 225 244              325            258               246               
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