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1 Van de secretaris  
 

Voor u ligt het verslag over het afgelopen jaar van de vereniging ‘Een School met de 
Bijbel’ te Hardinxveld-Giessendam waarvan de Koningin Wilhelminaschool uitgaat.  

Middels dit verslag leggen we als bestuur verantwoording af aan onze leden over het 
gevoerde beleid van het jaar 2021. Een jaar dat begonnen is met een lockdown en ook 
geëindigd is met een lockdown. In de periode hiertussen is er ‘normaal’ lesgegeven. 

Door de grote hoeveelheid uitval is het een bijzonder hectisch jaar geweest. Dit geldt 
voor iedereen die bij de school betrokken is.  

In eerste instantie denken we dan aan de kinderen. Waar we vaak spreken over het be-
lang van rust, reinheid en regelmaat is dit in het afgelopen jaar niet altijd optimaal ge-
weest. Gelukkig zien we dat kinderen vaak flexibeler zijn dan we mogen verwachten. Er 

is ook van de ouders veel flexibiliteit gevraagd. Waar een kind nog weleens verheugd is 
met een onverwachte vrije dag door uitval is dit juist voor de ouders een zorg. Hoe kan 

dit met andere verplichtingen worden gecombineerd?  
Ook de directie, het onderwijzend en het ondersteunend personeel hebben regelmatig 

hun flexibiliteit en creativiteit in moeten zetten. Met elkaar is er, zoveel als in het men-
selijke vermogen ligt, alles aan gedaan om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te 
geven. Wellicht is het onderwijs onder deze omstandigheden, ondanks alle inspannin-

gen, toch minder optimaal geweest. Laten we dan vooral bidden dat de kinderen, en 
wijzelf, geleerd hebben van de les die we in deze tijd van corona van Hem gekregen 

hebben zoals opgetekend staat in het eerste vers van Spreuken 12: Wie de tucht lief-
heeft, die heeft de wetenschap lief; maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig. 
Naast alle ‘coronaperikelen’ is het op het gebied van personele wisselingen een druk  

jaar geweest. In de Kweetjes van juni werden er maar liefst negen(!) nieuwe collega’s 
verwelkomd. Dit betrof vier onderwijs assistenten en vijf leerkrachten. In een tijd van 

een zeer krappe arbeidsmarkt is dat iets waar we alleen maar dankbaar voor kunnen 
zijn. Tevens hebben we een nieuwe directeur mogen benoemen. Halverwege het jaar 
heeft dhr. Brauns het stokje mogen overdragen aan dhr. Castelijn. Dhr. Brauns heeft 

een functie bij De Rank in Barendrecht mogen aanvaarden en heeft de KWS hierdoor na 
ruim vijf jaar verlaten. Voor het bestuur en de school is het een voorrecht dat ook deze 

vacature weer ingevuld is.  
We hopen en bidden dat er voor het komende jaar op de school weer sprake is van rust, 
reinheid en regelmaat. In een wereld waarin momenteel zoveel onrust is, blijft het een 

groot voorrecht dat de kinderen nu weer dagelijks naar school kunnen.  
 

 
 
 

Hardinxveld-Giessendam, maart 2022 
 

Namens het bestuur, 
 
J.W. Korevaar  
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2 Overview & Algemeen  
 

2.1 Algemeen 
 

De Koningin Wilhelminaschool is een school voor basisonderwijs die uitgaat van een vereniging: 

Vereniging ‘Een School met de Bijbel’ te Hardinxveld-Giessendam. Vanuit deze schoolvereniging 

worden de activiteiten van de school en de exploitatie van de school & de vereniging (ouderbijdra-

gen, ledencontributies en dergelijke) verantwoord.  Het bestuur van de vereniging bestaat uit ze-

ven leden en functioneert volgens de ‘Code Goed Bestuur’ als toezichthouder van de school. 

 

2.1.1 Missie 

Onze missie luidt: “Samen waarde(n)vol leren”.  

Onze doelstellingen zijn gericht op Kwaliteit, Waarden, Samen. 

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school. Dit betekent dat we, uitgaande van de 

grondslag van de school, de mens, en dus ook het kind, zien als een schepsel van God. Als gevolg 

van de zondeval is zonde en dood realiteit in het leven van de mensheid geworden. Verlossing hier-

van is uitsluitend mogelijk op grond van het offer van Jezus Christus. Door geloof en bekering, ge-

werkt door de Heilige Geest, is rechtvaardiging mogelijk. Uitgangspunt voor ons onderwijs is in de 

eerst plaats de Bijbel als Gods Woord en in de tweede plaats de daarop gebaseerde belijdenissen, 

zoals die zijn neergeschreven in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 

de Dordtse Leerregels. 

 

De identiteit van de school werkt door in dat wat we doen en in de keuzes die we maken. Zo stre-

ven we een pedagogisch klimaat na waarbinnen de leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen. 

Binnen dat klimaat worden leerlingen uitgenodigd tot verkennen, ondernemen en tot presteren 

naar beste kunnen. Zo willen we komen tot de vorming van een evenwichtige persoonlijkheid en de 

verwerving van kennis en attitude die noodzakelijk zijn voor het vervolgonderwijs. 

 

2.1.2 Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten van de school zijn, naast het onderwijs uit Gods Woord, het behalen van de 

kerndoelen zoals die door de wetgever als minimum doelen zijn gesteld. Sommige zaken móeten de 

kinderen zich eigen maken, andere zaken staan wat minder op de voorgrond. Voor de  kernvakken 

te weten (begrijpend en technisch) lezen, taal en rekenen/wiskunde, is gekozen voor intensieve 

aandacht, omdat deze basisvaardigheden onmisbaar zijn en de resultaten ervan door de overheid 

steeds meer gebruikt worden om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. 

Met deze keuze realiseren we ons dat we ons in het onderwijs aan de kinderen met name richten 

op ‘het hoofd’ en ‘het hart en de handen’ onderbelichten. Voor de schoolplanperiode 2019-2023 is 

gezocht naar mogelijkheden om bij de ontwikkeling van de leerlingen de drieslag ‘hoofd-hart-

handen’ meer gelijkwaardig aan bod te laten komen. Zie ook hoofdstuk 4.3.? 

Het onderwijs in de Engelse taal heeft voortdurend aandacht nodig. Enerzijds omdat de maat-

schappij steeds verder internationaliseert (een gedegen kennis van deze ‘vreemde’ taal is voor 

steeds meer beroepen noodzakelijk); anderzijds omdat de resultaten van Engels zwaarder meewe-

gen in het voortgezet onderwijs.  

 

2.1.3 Kerkelijke achtergrond 

De Koningin Wilhelminaschool wordt vooral bezocht door kinderen uit het deel van Hardinxveld-

Giessendam dat wordt aangeduid als Neder-Hardinxveld. De school hanteert een open toelatingsbe-

leid, dat wil zeggen dat ouders die hun kinderen aan de Koningin Wilhelminaschool het onderwijs 

willen laten volgen, van harte welkom zijn, mits zij de grondslag van de school zullen respecteren 

en zij zich aan de regels van de school zullen houden. De keuze van ouders voor de school is veelal 

vanwege de identiteit, gebaseerd op de missie/doelstellingen (zie § 2.1.1). Wat betreft de kerkelij-
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ke achtergrond van de gezinnen waarvan de kinderen naar de Koningin Wilhelminaschool gaan, is er 

op de peildatum 1 oktober 2021 de volgende verdeling: 

• Gereformeerde Gemeente:     44,2 %;  

• Hersteld Hervormde Kerk:     20,4 %;  

• Hervormde Gemeente (PKN):     16,0 %; 

• Oud Gereformeerde Gemeente:         10,0 %;  

• Overige kerkgenootschappen:       6,1 %;  

• Niet verbonden aan een kerkgenootschap:     3,4 %.  

 

In 2021 werd opnieuw deelgenomen aan het lokale project ‘Kerk, School en Gezin’. Dit project 

houdt in dat op vrijwel alle Hardinxveldse basisscholen in een vooraf vastgestelde week aandacht 

wordt besteed aan eenzelfde thema. In het afgelopen jaar werd nagedacht over ‘Petrus’. Diverse  

Bijbelgedeelten werden aan de orde gesteld. Zo leerden de kinderen over Petrus als visser, Petrus 

als leerling van de Heere Jezus, Petrus als apostel en Petrus als schrijver.  

  

2.1.4 Structuur van de school 

De school heeft een directeur en een adjunct-directeur; daarnaast is er voor elke bouw een team-

leider. Ook kennen we de volgende functies: intern begeleiders, een coördinator voor ICT, onder-

wijsassistentes, een conciërge en een managementassistente.  

Het bestuur functioneert in de praktijk als toezichthouder. Er is een ‘Code Goed Bestuur’ waarin de 

beleidskaders voor het management zijn verwoord (zie ook § 2.2.2). Over de uitvoering van het 

beleid doet de directie maandelijks verslag aan ‘de toezichthouder’ aan de hand van management-

rapportages en verantwoordingen volgens de vastgelegde planning- en controlecyclus. Wanneer dit 

nodig wordt geacht, kan ‘de  toezichthouder’ ook vooraf worden geïnformeerd over bepaalde za-

ken. 

 

2.2 De schoolvereniging 
 

2.2.1 Mutaties bestuursleden 

In 2021 gaf dhr. G.J. van de Pol aan, vanwege drukte op het werk, te willen stoppen met het 

werk binnen het bestuur. Dhr. A.J. de Jong was bereid zijn plaats in te nemen.  

 

2.2.2 Verslag van het bestuur over het toezicht  

Het bestuur van de vereniging houdt toezicht op de uitvoering van het beleid op school. Er is 

sprake van een bestuur met toezichthoudende taak en een directeur met gemandateerde taken. 

De directeur is gemandateerd voor de uitvoering van het beleid op de school. Deze ‘Policy Go-

vernance’ bestuur filosofie is leidend voor de praktijk.  

Onze ‘Code Goed Bestuur’ is gedeeld in twee documenten: ‘Bestuursreglement deel 1’: nadere 

regels inzake bestuur en toezicht; ‘Bestuursreglement deel 2: mandaatregeling/ijkpunten van 

toezicht/toezichtskader.  

Het bestuur wil nadrukkelijk als toezichthouder functioneren en dat wordt in deze documenten 

benadrukt en uitgewerkt. Dit betreft een onbezoldigde functie. 

 

In het bestuursreglement deel 1, d.d. mei 2013, wordt door de Toezichthouder geconformeerd 

aan de aan de eisen die genoemd worden in de “code goed bestuur” van de PO-raad. 

In augustus 2017 kwam vernieuwde versie van de code goed bestuur van kracht geworden. Op 

een tweetal uitzonderingen na conformeert de Toezichthouder zich aan deze versie.  

 

De uitzonderingen betreffen: 

• Artikel 23 lid 3 

De nieuwe code noemt een totale zittingsduur van acht jaar voor een toezichthouder. Conform 

de bestaande afspraken houden we vast aan een zittingsduur van twaalf jaar voor een toezicht-
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houder. De reden hiervoor  is  het beter kunnen waarborgen van continuïteit van toezicht bij het 

huidige aantal van zeven toezichthouders. Ook het aantal beschikbare kandidaten is een reden 

om een langere termijn aan te houden. 

• Artikel 24 lid 5 

De code noemt het melden van (on)betaalde nevenfuncties van toezichthouders. De functie van 

de toezichthouders wordt in het jaarverslag gemeld. Nevenfuncties van toezichthouders worden 

intern gemeld en zijn op aanvraag beschikbaar. Nevenfuncties worden niet in het jaarverslag 

gemeld omdat deze geen belemmering vormen voor het onafhankelijk functioneren van de toe-

zichthouders. 

 

In 2021 is een begin gemaakt met de oriëntatie op de inmiddels opnieuw vernieuwde code. In 

samenspraak met externen bespreken we hoe met deze code om te gaan. 

 

De samenstelling van het bestuur, inclusief de (onbezoldigde) functies, is per 31 december 2021 

als volgt: 

                    

Naam: Functie: 

Dhr. B. Klijn  

Dhr. J.W. Korevaar  

Dhr. D.C. van der Meijden 

Dhr. J. Berkouwer  

Dhr. C. van der Hoek  

Dhr. C. Kanselaar  

Dhr. A.J. de Jong  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Algemeen adjunct  

lid  

lid  

lid  

 

In 2021 had het toezichthoudend bestuur de volgende taken en bevoegdheden:  

 

• Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 

• Toezicht houden op naleving wettelijke verplichting en code goed bestuur; 

• Toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige verwerving, bestemming en aanwending van 

de middelen; 

• Aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; 

• Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur; 

• Belast met de inrichting van het bevoegd gezag.  

 

Bovenstaande punten werden tijdens de gehouden vergaderingen geagendeerd en uitgevoerd. 

 

Mevr. L.R. van Dieren-Molenaar vervulde de rol van ‘ambtelijk secretaris’. Zij bereidde alle verga-

deringen voor, verzorgde de ingekomen stukken en notuleerde de vergaderingen.  

Het bestuur kwam in 2021 in totaal negen keer in een reguliere vergadering bij elkaar. De toezicht-

houder onderhoudt zijn professionaliteit middels scholing. 

De ‘mandaatregeling’ geeft de kaders aan waarbinnen de directeur zijn beleid voert; hij is eindver-

antwoordelijk voor alles, ook voor zaken die hij lager in de organisatie gedelegeerd heeft.  

Verantwoording van het beleid vindt plaats aan de hand van de ‘ijkpunten’ die zijn vastgelegd in 

een ‘schema van monitoring’ waarin de beleidsgebieden en de periode waarin de onderdelen van 

beleid verantwoord moeten worden.  

De beoordeling van deze verantwoordingsrapportages door het bestuur was positief. Het bestuur is 

van mening dat de directeur zijn beleid voert binnen de gegeven kaders.  
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De school gaat uit van een vereniging die bestaat uit leden; de bestuurders worden gekozen uit en 

door de leden. Door het contact met de leden van de vereniging, waarvan het grootste deel ook 

ouder is van de school, houdt het bestuur verbinding met de omgeving.  

Een andere verbinding met de omgeving is het periodiek overleg met de plaatselijke kerken. For-

meel is er geen band met de kerken, maar er is wel een verbinding via de ouders naar de kerken. 

Om die reden vindt het bestuur het van belang om regelmatig met afgevaardigden van de kerken te 

overleggen. 

 

2.2.3 Goed werkgeverschap 

Omdat het benoemen van het personeel een taak is van de toezichthouder, bezint deze zich op 

‘goed werkgeverschap’. De peiling die in 2021 is uitgezet onder het personeel om de gedachten 

rond dit thema te concretiseren en uit te werken gaven het beeld van een team dat tevreden is 

over de werkgever.  

 

2.2.4 Leden schoolvereniging  

In het jaar 2021 was er een aantal mutaties in het ledenbestand van de vereniging. Een aantal le-

den beëindigde het lidmaatschap, maar ook nieuwe leden melden zich aan. Op 31 december 2021 

telde de vereniging 195 leden.  

 

2.3 Medezeggenschapsraad  
 
In het jaar 2021 is de MR opnieuw bij verschillende zaken betrokken geweest. Veel zaken liepen 
anders dan gebruikelijk, vanwege de coronamaatregelen. Deze maatregelen zorgde ervoor dat 
snel schakelen door de school noodzakelijk was. De MR is door de directie betrokken bij de be-
slissingen die genomen werden. De MR heeft getracht snel en gefundeerd te reageren op de 
voorstellen vanuit het MT. Enkele bijeenkomsten in 2021 zijn via Teams gehouden. Ook zijn er 
enkele fysieke bijeenkomsten geweest.  
 
Tijdens de vergaderingen zijn, naast de ingrijpende coronamaatregelen, ook andere zaken be-
sproken. Zo hebben we met elkaar gesproken over het vakantierooster, de formatie voor het 
nieuwe cursusjaar, het jaarplan, de begroting, diverse peilingen, het RI&E-profiel en ook de va-
cature van directeur.  
 
Tijdens de vergaderingen is ook uitgebreid gesproken over de besteding van de NPO-gelden. De 
analyses zijn doorgenomen en de voorgestelde beslissingen gewogen. In het cursusjaar 
2021/2022 is kennisgemaakt met de nieuwe directeur, Arie Casteleijn.  
 
Er werd afscheid genomen van mevr. S. Blom-Tromp. Door ziekte was zij genoodzaakt te stoppen 
als voorzitter en lid van de MR. Haar plaats in de MR is inmiddels ingenomen door mevr. M. Rein-
ders-Biesheuvel. In de personeelsgeleding zijn er geen mutaties geweest. Mevr. J. Bakker–op ’t 
Hof is verkozen tot voorzitter. 
 
De samenstelling van de MR is nu als volgt: 
Oudergeleding: Mevr. J. Bakker-op ’t Hof (voorzitter), dhr. W.H.J. van de Werken en mevr. M. 
Reinders-Biesheuvel. 
Personeelsgeleding: Dhr. N. den Breejen, mevr. E. De Jong-Van Heteren en mevr. A. van der 
Neut. 

 
2.4 Ouderraad 

 
De Ouderraad bestaat sinds september 2021 uit de volgende        

• dhr. M.C. Karels    voorzitter 

• mevr. A.C. van Wingerden-Baggerman secretaris 

• mevr. L.A. Egas-van Aken  lid  
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• dhr. G.A. Hak    lid  

• dhr. W. den Hertog   lid 

• mevr. J.H. Maat-van Dronkelaar  lid  

• dhr. P. Meerkerk    lid 

• mevr. C. Speksnijder-van Wingerden lid 

• mevr. C. Westland- Lugthard  lid 
 
Op de actielijst van de Ouderraad stonden ook het afgelopen jaar de volgende zaken. Door de 
coronacrisis was het niet mogelijk om alle plannen uit te voeren zoals dat onder ‘normale’ om-
standigheden gebruikelijk is. 
 

• Het beheer en de bestemming van het zendingsgeld 

• Assistentie bij schoolavonden 

• Luizencontrole 

• Koningsspelen 

• Organisatie schoonmaakavonden 

• Hand- en spandiensten 
  
Dankbaar zijn we voor de werkzaamheden die gedaan zijn en de positieve inzet van een flinke 
groep ouders. 
 

 

3 Identiteit  
 

De school hanteert een open toelatingsbeleid; dit betekent in de praktijk dat de leerlingen die 

worden aangemeld welkom zijn op de school. 

Met de ouders die voor het eerst een kind aanmelden, wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. 

Belangrijk punt van bespreking is de vergelijking tussen de schoolsituatie en de situatie thuis. Is 

de school, en hoe identiteit op school in praktijk wordt gebracht, een verlengstuk van de opvoe-

ding thuis? 

Voorkomen moet worden dat er voor het kind een spanningsveld ontstaat tussen school en thuis. 

De keuze voor onze school is bij het grootste deel van de ouders gebaseerd op de identiteit van 

de school. De verwachting is dat dit in de toekomst zo zal blijven. 

Vrijwel alle gezinnen die onze school bezoeken, zijn aangesloten bij een kerkverband. Het be-

stuur van de school bestaat uit leden van de schoolvereniging die gezamenlijk een aantal kerk-

verbanden vertegenwoordigen. 

Jaarlijks is er een overleg met een aantal afgevaardigden van de diverse kerkverbanden. Het 

doel van dit gesprek is om voeling te houden met de achterban van de vereniging.  

 

 

4 Onderwijs  
 

4.1 Interne organisatie 
 

Om de organisatie binnen de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de school in drie 

afdelingen verdeeld, te weten onderbouw (gr. 1 en 2) middenbouw (gr. 3 t/m 5) en bovenbouw 

(gr. 6 t/m 8). Per afdeling is er een teamleider, die leiding geeft aan de afdeling en mede ver-

antwoordelijk is voor de gang van zaken in de school. 

In het schoolgebouw zijn deze afdelingen respectievelijk gehuisvest op de begane grond, de eer-

ste en tweede verdieping. 

Daarnaast is er voor elke afdeling een Intern Begeleider die de leerlingenzorg coördineert. De 

Intern Begeleiders voeren wekelijks overleg met de onderwijsassistenten en leraarondersteu-

ners, die een uitvoerende taak hebben bij de specifieke zorg voor onze leerlingen.  
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De teamleiders vormen samen met de directie het managementteam. Dit team is bedoeld om 

beleid en visie te ontwikkelen, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Onderwijsinhouden staan 

centraal. Nieuwe ontwikkelingen in de school(-organisatie) worden doorgesproken en / of voor-

bereid ten behoeve van teamvergaderingen. 

 

4.2 Professionalisering 
 

Het steeds veranderende onderwijs vraagt van het personeel andere competenties dan een aantal 

jaren geleden. Het team is dan ook permanent bezig met professionalisering. Op deze manier wer-

ken we strategisch aan de gestelde doelen uit het schoolplan. In 2021 werden de volgende scho-

lingsbijeenkomsten gevolgd.  

• De scholing BedrijfsHulpverlening vormt een vast onderdeel binnen de jaarplanning en kon ge-

deeltelijk worden uitgevoerd.  

• In teamverband was een studiedag belegd. Deze stond in het teken van de menselijke dynamie-

ken. We leerden elkaar beter kennen en begrijpen.  

• Het team startte een scholingstraject waarbij de kwaliteit van de instructie tijdens de te geven 

lessen verhoogd wordt. Hierbij gebruiken we het model ‘Expliciete Directe Instructie’.  

• Het team vervolgde onder leiding van een collega, die studie maakte van het onderwerp begrij-

pend lezen, een scholingstraject rond dit vakgebied.  

• De teamleiders vervolgden het scholingstraject voor teamleiders.  

• Eén collega startte de scholing tot talentbegeleider in het basisonderwijs. 

• De directeur behaalde in 2021 het diploma voor de master ‘Leiderschap in onderwijs’. 

• De directieleden vervolgden het studietraject waarmee zij de herregistratie Deo volente in 2022 

kunnen realiseren.  

 

4.3 Kwaliteitszorg 
 

‘Een school levert kwaliteit als de ontwikkeling ertoe leidt, dat de doelen van de school worden 

gerealiseerd in een mate die stemt tot tevredenheid van de school zelf, de medewerkers, de leer-

lingen, de ouders, de externe relaties en de overheid.’ 

Op onze school maken wij gebruik van ‘Werken Met Kwaliteit’, een kwaliteitsinstrument binnen 

ParnasSys, het schooladministratieprogramma. Met één programma beschikken wij over  tevreden-

heidspeilingen, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. 

Op onze school worden tweejaarlijks vragenlijsten ingevuld door ouders, leerkrachten en/of  leer-

lingen. De resultaten worden besproken met de medezeggenschapsraad, personeelsleden en toe-

zichthouder.  

 

4.4 Schoolplan 
 

De doelen voor de schoolplanperiode 2019-2023 zijn gelinkt aan de volgende twee, samenvattende 

zinnen: 

• Op onze school werken we vanuit een levende en richtinggevende Bron, de Bijbel, zijn we 

gericht op groei en ontwikkeling van iedere leerling, door het geven van goed, passend on-

derwijs. 

• Samen leren, communiceren en ontdekken we en spannen we ons in voor toekomstbestendig 

onderwijs, wat we alleen maar kunnen waarmaken in nauwe samenwerking met ouders en in 

een veilige en nette omgeving.  
In een vijftal werkgroepen worden de volgende zaken nader uitgewerkt: 

• Werkgroep 1: Identiteit – deze werkgroep buigt zich over de wijze waarop wij de identiteit 

kunnen uitdragen in en naar de buurt. 

• Werkgroep 2: Veiligheid – deze werkgroep formuleert een plan dat zich richt op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.  
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• Werkgroep 3: Persoonlijk lerende gemeenschap – deze werkgroep werkt aan een voorstel 

waarbinnen het ‘leren met en van elkaar’ door middel van intervisie en collegiale consultatie 

centraal staat.  

• Werkgroep 4: Opgeruimde omgeving – deze werkgroep initieert de aandacht voor een opge-

ruimde school.  

• Werkgroep 5: Hart-hoofd-handen – deze werkgroep richt zich op een aanbod in het onder-

wijsprogramma om bij de ontwikkeling van de leerlingen de drieslag ‘hoofd-hart-handen’ 

meer gelijkwaardig aan bod te laten komen. Een ‘talentenmiddag’ staat op het programma. 

Ook wordt nagedacht over een ‘klus-klas’. 

 

De corona-crisis leidde er in dit kalenderjaar toe dat de uitvoering van meerdere zaken niet gerea-

liseerd kon worden zoals gepland.  

 

4.5 Inspectie 
 

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs worden ten minste eens per vier jaar be-

zocht door de Onderwijsinspectie. Het doel van dit bezoek kan verschillend zijn: 

• een thematisch onderzoek; 

• een onderzoek ten behoeve van het onderwijsverslag; 

• inzoomen op aspecten van toezicht of op deelonderzoeken bij de betreffende school; 

 

In 2021 was er geen bezoek van de inspectie. 

 

4.6 Onderwijskundige ontwikkelingen 
 

4.6.1 Levensbeschouwelijke identiteit 

Bezinningsmomenten met het team zoals we deze gewend zijn op de eerste schooldag, tijdens en-
kele teamvergaderingen en tijdens de studiedagen konden vanwege de corona-crisis geen doorgang 
vinden. Ook de geplande nieuwjaars- en bezinningsavond voor personeel, MR, OR en toezichthouder 
werd geannuleerd. 
De dag- en weekopeningen en weeksluitingen werden, afhankelijk van de situatie, wel of niet, digi-

taal of fysiek gehouden. Ondanks deze situatie probeerden we daar waar mogelijk was vorm te ge-

ven aan onze levensbeschouwelijke identiteit.  

 

4.6.2 Pedagogische rol van de leerkracht 

Een belangrijke rol die de leerkracht vervult is de pedagogische rol. Wij zijn ervan overtuigd dat 

een positief pedagogisch klimaat in de groep de basis is om de kinderen de gelegenheid te bieden 

om zich optimaal te kunnen ontplooien. 

Binnen onze school spreken we regelmatig met elkaar over de pedagogische rol. Dit heeft grote 

meerwaarde voor de school: de leerpunten worden met elkaar gedeeld. Zo wordt  het ‘Samen’ uit 

onze missie ingevuld. ‘Rust, reinheid, regelmaat’ staat hierbij hoog in het vaandel en vraagt verde-

re uitwerking en naleving. 

 

4.6.3 Zorg en begeleiding 

Tijdens het maandelijkse overleg tussen directie en IB’ers (Intern Begeleiders) worden 
allerlei zaken met betrekking tot zorg en begeleiding besproken. De afspraken zijn vast-
gelegd in het handboek voor de IB’ers, dat regelmatig wordt geactualiseerd. De inzet 
van onderwijsassistentes en RT (Remedial Teaching) wordt wekelijks besproken in het overleg 

tussen IB’ers en RT’ers. 

Naar aanleiding van de resultaten van de toetsen worden groepsplannen opgesteld, waarin wordt 

verwoord op welke wijze de kinderen bij een specifiek vakgebied zullen worden begeleid. Met 

deze werkwijze willen we de leeropbrengsten optimaliseren. In het kader van passend onderwijs 
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bieden wij onze leerlingen een aanpak die is aangepast op hun mogelijkheden. Deze onderwijs-

kundige aanpak is te verdelen in vijf verschillende groepen. De meeste leerlingen (73%) volgen 

de reguliere onderwijskundige aanpak, met instructie en verwerking in de klas; 11% van de leer-

lingen komt in aanmerking voor verrijking in 

de klas en bijvoorbeeld verrijking door een 

onderwijsassistent; 9% van de leerlingen krijgt 

zowel verrijking in de klas als verrijking in een 

aparte klas, de plusklas. Er is een plusklas 

vanaf groep 3. In totaal krijgt dus 20% van 

onze leerlingen verrijking aangeboden. Uiter-

aard wordt bij de overige 80% van de leer-

lingen ook gekeken waar aangesloten kan 

worden bij talenten. Als een leerling goed is 

in een bepaald vak of goed kan klussen, krijgt 

een leerling hier mogelijkheden voor. 4% van onze leerlingen werkt met een eigen leerlijn, 

waarbij aanpassingen nodig zijn in niveau. De leerling krijgt dan bijvoorbeeld rekenen of taal op 

een ander niveau van de onderwijsassistent of leraarondersteuner. 3% van onze leerlingen heeft 

een arrangement. Deze leerlingen krijgen meer dan 3 uur ondersteuning buiten de klas. In het 

cirkeldiagram hiernaast, zijn bovenstaande percentages weergegeven. 

 

4.6.4 Engels 

Het vak Engels kreeg met behulp van een ‘impulstraject’ extra aandacht. Diverse activiteiten 

werden ontplooid zodat de leerlingen het vak Engels beter onder de knie zullen krijgen en een 

betere aansluiting zullen hebben op het voortgezet onderwijs. De coronacrisis belemmerde ook 

deze ontwikkeling. 

 

4.6.5 Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen wordt weleens de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid genoemd. In de maat-

schappij komt veel informatie op ons af: digitaal en niet-digitaal, fake news en ècht nieuws, 

relevante informatie en minder relevante informatie. Het is belangrijk dat leerlingen goed leren 

onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Op onze school wordt gewerkt aan het (verder) 

verbeteren van het begrijpend leesonderwijs. Eén van onze collega’s deed uitgebreid onderzoek 

naar het begrijpend leesonderwijs op onze school. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken hoe het 

komt dat de scores zo verschillen. Op basis van dit onderzoek werden adviezen gegeven ten aan-

zien van de woordenschatontwikkeling, het vloeiend lezen (op toon lezen) en de motivatie. De 

opvolging van deze adviezen werd gestart en door de coronacrisis minder snel vervolgd dan was 

gepland. 

 

4.6.6 Rekenen 

In het kalenderjaar 2021 startten we de oriëntatie op de aanschaf van een nieuwe methode voor 

het rekenonderwijs. Hiervoor werden de resultaten van het rekenonderwijs nader geanalyseerd 

wat meehielp de keuze voor een nieuwe methode te bepalen. Verder zochten we antwoorden op 

o.a. vragen als: ‘Wat hebben onze leerlingen nodig om goed te leren rekenen?’ ‘Sluit de metho-

de aan bij de door ons gehanteerde didactiek?’. Het is de bedoeling om de het definitieve be-

sluit in het voorjaar van 2022 te nemen zodat in het schooljaar 2022-2023 gestart kan worden 

met implementatie van de methode.  

 

4.6.7 Burgerschap 

Bevordering van burgerschap en integratie is vandaag de dag belangrijk. De betrokkenheid tus-

sen burgers onderling is afgenomen. Plichten en rechten die bij burgerschap horen, lijken soms 

wat op de achtergrond te zijn geraakt. Scholen zijn om deze reden verplicht bij te dragen aan 

de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Op de KWS zien we de bevordering 
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van actief burgerschap niet als iets nieuws. Zeker binnen het christelijk-reformatorisch onder-

wijs heeft het overdragen van normen en waarden altijd een grote plaats gehad. Op de volgende 

niveaus besteden we aandacht aan burgerschapsvorming:  

• Identiteitsvorming aan de hand van levensbeschouwing. 

• Op grond van onze levensbeschouwing helpen we leerlingen te ontdekken wie ze zelf zijn. 

Dat is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.  

• De school als samenleving en als pedagogisch instituut. 

• De school is een waardengemeenschap waarin respect en tolerantie kernbegrippen zijn.   

• De school midden in de samenleving. 

• De scholen maken deel uit van de samenleving en zijn geworteld in de plaatselijke cultuur. 

Buurt en school kunnen veel voor elkaar betekenen.  

• De school in een democratische de samenleving. 

• Voor goed burgerschap is enige kennis van politiek en staatsinrichting onmisbaar.   

• De school in Europa en de wereld. Leerlingen dienen zich ook te oriënteren op Europa en de 

wereld en te beseffen dat ze in een breder verband leven.  

 

4.6.8 Thuisonderwijs 

Het jaar 2021 begon met de schoolsluiting die vanaf woensdag 16 december 2020 aan de orde 

was. Na vijf en een halve week thuisonderwijs mochten alle kinderen weer naar school. De les-

draad werd weer opgepakt. De eerste weken was er vooral aandacht voor het werken in de klas: 

‘gewoon’ weer wennen aan het werken in en met de groep kinderen, ‘gewoon’ de lessen volgen, 

lesstof herhalen en verder oefenen en op allerlei manieren controleren of de stof ook beheerst 

werd. Het schooljaar 2020-2021 werd afgerond. Op 30 augustus mocht het nieuwe schooljaar 

beginnen. Een totale schoolsluiting kwam er vanaf 21 december. 

 

4.6.9 School op Seef 

Onze school is in het bezit van het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. In december ontvin-

gen we de dit label voor de derde keer.  

In het kader van SCHOOL op SEEF werden praktische verkeerslessen gegeven. Ook namen we deel 

aan de zogenaamde ‘Schoolbrengweek’ die in een van de eerste schoolweken van een cursusjaar 

wordt georganiseerd. Ouders worden opgeroepen om zoveel als mogelijk lopende of met de fiets 

naar school te komen en de auto te laten staan. Veel ouders gaven in die weken gehoor aan de op-

roep. 

 

4.7 Leerresultaten 
 

De resultaten van ons onderwijs worden periodiek vastgesteld en geëvalueerd. Hierbij maken we 

gebruik van toetsen behorend bij het LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). In het volgende 

overzicht wordt een overzicht weergegeven van de behaalde resultaten van de afgelopen twee 

schooljaren. Over het algemeen zijn we tevreden over de resultaten, we zien een lichte daling in 

resultaten bij de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen. Vanzelfsprekend leidt dat tot de nodige 

verbeteracties. 
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In de tweede helft van groep 8 wordt deelgenomen aan de ‘Eindtoets Basisonderwijs’ van CITO. In 

de volgende tabel wordt een overzicht weergegeven van de behaalde resultaten van de afgelopen 

jaren. In 2020 werd de ‘Eindtoets Basisonderwijs’ niet gemaakt vanwege de coronacrisis. 

 

Jaar LG SG Beoordeling 

2017 535,1 537,0 Voldoende 

2018 534,9 536,7 Voldoende 

2019 535,7 541,3 Voldoende 

2021 534,5 533,2 Onvoldoende 

 

LG = Landelijk Gemiddelde 

SG = School Gemiddelde  

 

4.8 Instroom en toelating van leerlingen. 
 

Aanmeldingen Aantal aanmeldingen 

Cursusjaar 

2018-2019 

Cursusjaar 

2019-2020 

Cursusjaar 

2020-2021 

Cursusjaar 

2021-2022 

aanmeldingen 52 58 53 73 

 

4.8.1 Demografische ontwikkelingen binnen het leerlingenbestand. 

Leerlingen Aantal leerlingen/percentages 

Cursusjaar 

2018-2019 

Peildatum 

01-10-18 

Cursusjaar 

2019-2020 

Peildatum 

01-10-2019 

Cursusjaar 

2020-2021 

Peildatum  

01-10-2020 

Cursusjaar 

2021-2022 

Peildatum 

01-10-2021 

In de woonplaats (Boven- èn 

Neder-Hardinxveld/Giessendam)  

1755 1767 1745 1725 

Van de eigen school 417 415 405 412 

In de woonplaats die de 

school bezoeken (%) 

23,8 23,5 23,2 23,9 

 

4.8.2 Uitstroom van leerlingen. 

Situatie leerlingen Aantal leerlingen 

Cursusjaar 

2019-2020 

Per 01-08-19 

Cursusjaar 

2020-2021 

Per 01-08-20 

Cursusjaar 

2021-2022 

Per 01-08-21 

uitgestroomd naar het VO 51 51 51 
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uitgestroomd naar het SBO 1 3 4 

tussentijds uitgestroomd naar PO zonder 

dat er sprake is van verhuizing 

2 4 0 

tussentijds uitgestroomd door verhuizing 0 3 7 

tussentijds uitgestroomd na zendingsverlof 2 0 0 

 

4.8.3 Opbouw van het leerlingenbestand. 

Groep Aantal leerlingen 

Peildatum 

01-10-18 

Peildatum 

01-10-19 

Peildatum 

01-10-20 

Peildatum 

01-10-21 

Groep 1 49 38 40 51 

Groep 2 60 70 52 53 

Groep 3 48 52 60 48 

Groep 4 49 46 55 60 

Groep 5 61 47 42 52 

Groep 6 49 60 49 41 

Groep 7 50 52 56 50 

Groep 8 51 50 51 57 

TOTAAL 417 415 405 412 

 

Met behulp van de geboortecijfers, aangereikt door de gemeente Hardinxveld-Giessendam èn de 

geboortecijfers uit de kerkelijke gemeenten worden prognoses opgesteld die ons richting geven 

w.b. het leerlingenaantal. Het overzicht van de gemeente laat voor de langere termijn een stij-

gend leerlingenaantal zien.  

 

 

5 Personeel 
 

We zijn dankbaar dat in het jaar 2021 het onderwijs aan de Koningin Wilhelminaschool, ondanks de 

beperkende maatregelen, kon worden voortgezet. Hieronder volgt een kort overzicht van de perso-

nele en onderwijskundige zaken in dat jaar. 

 

5.1 Benoeming en ontslag 
 

In 2021 werd een elftal nieuwe personeelsleden benoemd: een directeur, zes leerkrachten en vier 

onderwijsassistenten. Hiervoor werden o.a. de extra middelen die in het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs beschikbaar kwamen, ingezet. Het doel hiervan is om achterstanden die door 

de coronacrisis zijn ontstaan aan te pakken.  

We namen afscheid van een vijftal collega’s. 

 

5.2 Uitkeringen na ontslag  
 

Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap, kunnen bij de Stichting BWGS worden ge-

declareerd. In het boekjaar 2021 hebben geen afrekeningen of inhoudingen op de bekostiging be-

treffende uitkeringen van ex-werknemers plaatsgevonden. 

 

5.3 Jubileum 
 

In het kalenderjaar 2021 werd aandacht besteed aan de jubilea van drie collega’s die 25 jaar werk-

zaam waren in het onderwijs. 
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6 Maatschappelijke thema’s 
 

6.1 Strategisch personeelsbeleid 
 
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en een goede verbinding 
van het personeelsbeleid met de opgaven waar de school voor staat, is van grote meerwaarde. 
Daarom ligt het voor de hand om het onderwerp strategisch personeelsbeleid te kiezen als prioritair 
thema waarover besturen zich verantwoorden. Op de school heeft men het personeelsbeleid op de 
volgende wijze afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgave waar de school voor staat: 

• Door de ambitie meer inclusief onderwijs te bieden en te realiseren, worden leerkrachten ge-
stimuleerd zich te professionaliseren door o.a. een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven, 
individuele scholing te volgen en in het collectief de dialoog te voeren m.b.t. het verder ont-
wikkelen van Passend Onderwijs.   

• Door het creëren van een uitdagende leeromgeving voor zowel leerkrachten als kinderen. Denk 
hierbij aan investeringen op het gebied van ICT, nieuwe lesmethodes etc.  

• Gezien het, als maar groter wordend, personeelstekort, wordt er geprobeerd over-formatie te 
creëren m.b.t vooral de ondersteunende functies zoals IB en OA. Hierdoor is duur extern perso-
neel niet nodig en kan er invulling gegeven worden aan de opdracht de signaleringswaarde rich-
ting de gestelde norm te sturen.  

• Onderzoek naar en aandacht voor (beleefde) werkdruk. 

• Personeelsbinding door het bieden van interne mobiliteit.     
 

Het personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd met behulp van digitale 
cockpits en implementatie van nieuwe digitale systemen (2022), welke gebaseerd zijn op de SLO-
competenties. Binnen deze software zijn cycli aanwezig m.b.t. verschillende soorten gesprekken.  
De dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leerkrachten is allereerst ingericht door een 
doorlopende, ongeplande en natuurlijk manier van gesprekken voeren. Daarnaast door een formele 
gesprekkencyclus die de continuïteit van de gesprekken waarborgt.  
 

6.2 Passend onderwijs 
 

Scholen hebben de wettelijke taak om aan leerlingen passend onderwijs te geven of voor leerlingen 

een passende onderwijsplek te vinden. Om deze taak te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk, dat 

scholen samenwerken in een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwer-

kingsverband Berséba. Hierbij zijn alle reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aan-

gesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio Rand-

stad. 

 

6.2.1 Zorgplicht 

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school verplicht is 

om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of ingeschreven leerling. De 

school onderzoekt samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe 

de school hieraan tegemoet kan komen. Als op grond van objectieve argumenten blijkt dat dit niet 

mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om samen met de ouders een passende plaats op een 

andere school te zoeken.  

 

6.2.2 Schoolondersteuningsprofiel  

Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van 

kinderen. De school heeft een schoolondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de 

website van de school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de 

begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze 

school heeft. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken 

naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Hierbij is de samenwerking en af-

stemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.  
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6.2.3 Schoolondersteuningsteam 

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze 

school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 

leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern 

begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern 

begeleider.  

Onze school heeft een schoolondersteuningsteam. Als de situatie rondom een leerling daar aanlei-

ding toegeeft, zal de leerling in het schoolondersteuningsteam besproken worden. In dit schoolon-

dersteuningsteam zitten de intern begeleider, een externe orthopedagoog en een pedagogisch me-

dewerker. In het schoolondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke 

ondersteuning een leerling nodig heeft. Hierbij wil de school intensief samenwerken met Jeugd-

hulp. De school geeft aan op welke manier ze dit gaat doen. Als het voor de school niet (meer) mo-

gelijk is om de juiste ondersteuning te geven, wordt met de ouders besproken welke school dan een 

passende plek kan bieden.   

 

6.3 Werkdruk 
 

In de afgelopen jaren stond het onderwerp ‘werkdruk’ regelmatig op de maatschappelijke agenda. 

De overheid stelde middelen beschikbaar om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Bij de be-

sluitvorming rondom de besteding van deze middelen voor onze school waren personeelsleden en 

de medezeggenschapsraad betrokken. Uiteindelijk is besloten om de middelen te besteden aan 

extra ondersteuning in de groepen. 

 

6.4 Onderwijsachterstanden 
 

Het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is in dit jaar met na-

me gericht op zaken die organisaties die voorschoolse educatie verzorgen. Onze contacten in dezen 

betreffen met name Peuterspeelzaal ‘De Flierefluiter’ en de logopedische zorg die door Driegang 

wordt verleend. Het contact met de peuterspeelzaal is m.n. gericht op een goede overdracht van 

informatie van leerlingen. Driegang verzorgt de jaarlijkse logopedische screening van de 5-jarige 

leerlingen van onze school.  

 

6.5 Nationaal Programma Onderwijs 
 

Omdat het belangrijk is dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen op een goede toekomst, on-

danks de coronacrisis, heeft de overheid geld beschikbaar gesteld onder de noemer ‘Nationaal Pro-

gramma Onderwijs’. Op onze school zijn de toetsresultaten van de schooljaren 2019-2020 en  2020-

2021 geanalyseerd. Lacunes werden aan de hand van de analyse in beeld gebracht en een plan werd 

gemaakt om hierop grip te krijgen. De aandacht zal met name uitgaan naar de vakgebieden reke-

nen, begrijpend lezen en Engels. Belangrijk hierbij is dat er bij de genoemde vakken kwalitatief 

goede instructie geboden wordt. Leerkrachten en onderwijsassistenten worden hierin gecoacht. Om 

de resultaten van de leerlingen nauwgezet bij te houden en schoolbreed een goede zorgstructuur te 

realiseren zal de inzet van de Interne Begeleiders worden uitgebreid. Zij kunnen ervoor zorgen dat 

de leerprocessen van leerlingen beter gemonitord worden. Naast de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen is ook aandacht nodig voor de metacognitieve vaardigheden. Hiermee worden vaardighe-

den verstaan die nodig zijn om tot leren te komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: taakoriëntatie 

(wat moet ik doen?); doelen stellen (wat moet ik bereiken?); plannen (hoe bereik ik dat doel?); sys-

tematisch werken (stap-voor-stap); jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, 

begrijp ik alles?); na afloop evalueren (klopt het antwoord?); reflecteren (wat kan ik ervan leren?). 

Al met al gaat het om het organiseren van gedrag en aandacht om zo efficiënt en effectief mogelijk 

tot leren te komen. Uit observaties en gesprekken met leerkrachten kwam naar voren dat een groot 

gedeelte van onze leerlingen in de periodes van lock-down minder goed geworden is in het organi-
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seren van het leergedrag. Mogelijk was er in de thuissituatie meer vrijheid en is gewenning aan 

regels en procedures die op school nodig zijn om tot leren te komen. Ook het doorzettingsver-

mogen, de concentratie en de volgehouden aandacht lijkt te zijn afgenomen. Door extra inzet van 

onderwijsassistenten kan tijd gerealiseerd worden om hieraan aandacht te besteden. 

Het beschikbare geld ‘Nationaal Programma Onderwijs’ is op onze school besteed aan: 

• ambulante dagen voor groepsleerkrachten. Op deze dagen worden o.a. gesprekken met en over 

(zorg)-leerlingen gevoerd, groeps- en leerlingresultaten nader geanalyseerd en dieper nage-

dacht over het geven van instructie.  

• Extra onderwijsassistentie die zorg draagt voor begeleiding van leerlingen op individueel niveau 

bij de vakken rekenen, begrijpend lezen en Engels 

• Uitbreiding van de beschikbare tijd voor Interne Begeleiding 

• Scholing voor leerkrachten ten behoeve van de verbetering van de instructiekwaliteit. 

 

 

7 Huisvesting   
 

We zijn blij dat we dagelijks in ons mooie gebouw ons werk mogen doen en dankbaar dat we in 

vrijheid christelijk onderwijs kunnen geven op onze ‘School met de Bijbel’. 

Wat betreft het onderhoud van het gebouw is er deze jaren weinig te onderhouden; het is met na-

me het regulier onderhoud van de installaties waarin geïnvesteerd wordt. In 2020 werden de plan-

nen t.a.v. klimaatbeheersing en duurzaamheid deels verwezenlijkt. Een en ander werd mogelijk 

doordat we gebruik konden maken van subsidieregelingen. Daarbij werden we geadviseerd door 

deskundigen. In de zomer van 2020 werd de warmtepomp geïnstalleerd. In 2021 werden zonnepane-

len op het dak geplaatst worden. Hiermee zijn de gemaakte plannen rond de aanpassingen van het 

gebouw om de duurzaamheid te bevorderen, verwezenlijkt. 

We hopen dat ons onderwijs, in dit gebouw, nog vele jaren mogelijk zal zijn en gezegend zal wor-

den. 

 

 

8 Communicatie en relaties  
 

8.1 Bestuurlijke samenwerking 
 

Onze vereniging is aangesloten bij de ‘Federatieve Vereniging  Primair Onderwijs  Rijnmond’; bin-

nen deze vereniging werkt een aantal schoolbesturen samen.  

Deze samenwerking vindt veelal plaats op het niveau van de directeuren. Meerdere onderwerpen 

kregen in het kalenderjaar 2021 aandacht: het herregistratietraject voor directieleden t.b.v. de 

registratie in het schoolleidersregister; de vervangingspool ‘Klaswijs’ vervolgde het werk; ICT 

dienstverleningstraject, en de wetgeving rond privacy. Met betrekking tot de wetgeving rond priva-

cy werd besloten tot het collectief inhuren van een Functionaris Gegevensbescherming. Hiermee 

voldoen we aan de ontwikkelingen op het gebied van privacy. 

In het najaar van 2021 werd de algemene ledenvergadering online gehouden. 

 

8.2 Passend Onderwijs 
 

De KWS maakt  deel uit van het Reformatorisch Samenwerkingsverband ‘Berséba’. 

Dit landelijk verband (140 besturen) is verdeeld in regio’s en onze school maakt deel uit van de 

regio Randstad. 

Binnen de eigen regio worden bijeenkomsten voor directeuren,  intern begeleiders, teamdagen, 

ambulante begeleiding, enz. georganiseerd. 
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Het samenwerkingsverband  heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor het SBO (Speciaal Basis 

Onderwijs), maar ook voor het SO (Speciaal Onderwijs) en ‘zorg voor jeugd’ (tot 23 jaar) in het 

algemeen.  

De scholen hebben een zgn. ‘zorgplicht’. Wanneer ouders hun kind aanmelden met een speciale 

ondersteuningsbehoefte, kan de school niet zeggen dat ze dat kind niet kan helpen en dat de ou-

ders dus maar ergens anders moeten gaan zoeken. De school heeft de plicht om met die ouders in 

overleg te gaan om samen te zoeken naar een plaats waar hun kind onderwijs kan ontvangen. 

Alle vormen van zorg, de zgn. basisondersteuning, de preventieve en licht curatieve zorg en de ex-

tra ondersteuning zijn beschreven in het School OndersteuningsProfiel.  

Regelmatig worden onze leerkrachten, met name door de intern begeleiders, geholpen bij het wer-

ken binnen ‘passend onderwijs’; directie en intern begeleiders worden ‘ geschoold’ tijdens net-

werkbijeenkomsten.  

In 2021 bekostigden wij uit de lumpsummiddelen en de middelen vanuit het samenwerkingsverband 

de reguliere onderwijsassistentie. Hierdoor was structurele assistentie in de groepen mogelijk en 

konden we meer tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. De middelen wer-

den ook gebruikt voor de inzet van onze specialist Begaafdheid en de lichte en preventieve arran-

gementen vanuit het samenwerkingsverband die voor een aantal leerlingen werden aangevraagd. 

De doelen kwamen tot stand in overleg met het team en werden ter advisering aan de MR voorge-

legd. 

 

8.3 Contacten kerken 
 

In 2021 waren er opnieuw gesprekken tussen een afvaardiging van het bestuur van de schoolvereni-

ging en een delegatie van de kerkenraad van plaatselijke kerkverbanden. 

Het streven is dit overleg elke twee jaar met alle kerkverbanden uit onze achterban te voeren. 

In 2021 werd een gesprek gevoerd met delegaties van de kerkenraden van de Gereformeerde Ge-

meente, Hervormde Gemeente PKN en de Oud Gereformeerde Gemeente.  

 

8.4 Contacten met de gemeente 
 

Onze school participeert in de Lokale DirectieKring waarbij directieleden van alle Hardinxveldse 

scholen in samenspraak met de gemeente met elkaar overleggen en afstemmen. Punten van aan-

dacht in 2021 waren o.a. het vakantierooster, gezamenlijke acties t.a.v. verkeersveiligheid en de 

doorgaande lijn in de VVE-aanpak op de basisscholen. Vanuit de gemeente zijn enkele  LEA-

werkgroepen (Lokale Educatieve Agenda) werkzaam die zich o.a. buigen over het VVE-beleid en de  

verkeersveiligheid etc.  

 

8.5 Vertrouwenspersoon 
 

Ook in 2021 hield onze vertrouwenspersoon  zich op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs 

en samenleving. Hij deed dit met behulp van de artikelen over die onderwerpen in de kranten en 

gezinsbladen. 

Wat de gang van zaken op de Koningin Wilhelminaschool betreft, las  hij de uitgaven van de KWee-

tjeS. 

Onze vertrouwenspersoon meldde dat er in 2021 geen aanleiding was geweest tot activiteiten in het 

kader van behandeling van klachten. 

 

8.6 Arbo en ziekteverzuim 
 

Het digitaal systeem Youforce (by RAET) dat door de VGS gebruikt wordt voor de personeelsadmi-

nistratie werd uitgebreid met ‘Verzuimmanager’. Dit is een digitaal systeem voor de registratie van 

ziekte/afwezigheid en het bewaken van de geldende termijnen. Onze school heeft, in samenwer-
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king met de collega-scholen uit de Federatie Primair Onderwijs regio Rijnmond een contract met 

Perspectief, een bedrijf op het gebied van preventie, verzuim, arbeidsmobiliteit en duurzame in 

zetbaarheid. Voor onze school leveren een vaste contactpersoon en bedrijfsarts voor de kennis en 

advisering ten aanzien van ziekteverlof en re-integratie. 

 

Jaarlijks worden de verschillende aspecten van Arbo, namelijk veiligheid, gezondheid en welzijn, 

aan de orde gesteld in een team- of bouwvergadering. Eventuele aandachtspunten die uit deze be-

spreking voortkomen, worden opgenomen in een plan van aanpak. 

In het kader van Bedrijfs HulpVerlening (BHV) volgen alle leerkrachten die een benoeming hebben 

van twee dagen/week of meer het medisch  gedeelte van deze scholing. Daarnaast is er in elke 

bouw een aantal leerkrachten dat volledig bevoegd BHV’er is. Deze leerkrachten volgen ook het 

brand technisch  gedeelte van de BHV-cursus. 

De BHV-cursussen worden gegeven door een gecertificeerd bedrijf, waarmee de school een over-

eenkomst heeft. In het kalenderjaar 2021 konden, vanwege de coronacrisis, niet alle scholingsbij-

eenkomsten plaatsvinden. 

De directeur is verantwoordelijk voor de veiligheid en de verzuimbegeleiding van personeelsleden. 

 

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het personeel op de Koningin Wilhelminaschool was 

in de afgelopen jaren als volgt: 

Kalenderjaar Verzuimpercentage KWS Landelijk verzuimpercentage 

2017 5,91% 5,9% 

2018 4,75% 5,9% 

2019 4,83% 5,7% 

2020 7,63% 5,7% 

2021 6,65% - 

 

Een landelijk gemiddelde over 2021 kan  nog niet gegeven worden, dit is pas in de zomer van 2022 

bekend. 

 

8.7 Organisatie en beleid: contacten met ouders 
 

Maandelijks verscheen onze nieuwsbrief ‘KWeetjeS’ waarin de ouders werden geïnformeerd over 

het reilen en zeilen van de school. 

Ook in 2021 fungeerden er voor elke groep twee ouders als ‘contactouder’; zij coördineerden diver-

se activiteiten en ondersteunden de leerkracht bij allerlei zaken: excursies, verjaardag van de leer-

kracht, schoonmaakavond, enz. Ook deze activiteiten kwamen dit kalenderjaar minder aan bod 

vanwege de crisissituatie. 

Gedurende het jaar was er drie keer een moment waarop de ouders met de leerkracht(en) van hun 

kind(eren) konden spreken. Ook werden er, wanneer dat gewenst was, ouderbezoeken gebracht. 

Met de ouders van leerlingen in groep 8 was er een schoolkeuzegesprek. In de coronacrisistijd wer-

den deze gesprekken ook telefonisch of digitaal gevoerd. 

De werkzaamheden van de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ werden in 2021, zij het beperkt, ver-

volgd.  

Er was één geplande ‘Koffiemorgen voor ouders’ waarop de directeur allerlei zaken rondom de 

school aan ouders toelichtte en besprak. 

 

8.8 Schoolbegeleiding en ondersteuning 
 

Voor ondersteuning en scholing van leerkrachten maakten we ook in 2021 gebruik van de diensten 

van externe instanties als ‘Driestar educatief’. 
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Met de orthopedagoge van deze organisatie zijn periodiek (zes keer per jaar) bijeenkomsten van 

het zgn. schoolondersteuningsteam. Samen met de ouders, leerkrachten en IB’er wordt de specifie-

ke zorg voor leerlingen besproken. Daarnaast ontvangt de school ondersteuning, van ambulant be-

geleiders, voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte hebben. 

Ook de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster gaven, waar nodig, extra ondersteuning 

aan de leerkrachten. 

Dit kalenderjaar werden deze begeleidings- en ondersteuningsmomenten ook veelal digitaal vorm-

gegeven. 

 

 

9 Financieel 
 

9.1 Staat van baten en lasten 
   

Realisatie 2020 

 

Realisatie 2021  Begroting 2021  

 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 

 
      

Rijksbijdragen 
 

2.340 
 

2.532  2.280  251 
Overige overheidsbijdragen 

 
- 

 
-  -  - 

Overige baten 
 

118 
 

69  29  40 

Totaal baten 
 

2.458 
 

2.601  2.309  292 

 
 

 
 

     

Lasten 
 

 
 

     

Personele lasten 
 

1.890 
 

2.051  1.887  164 
Afschrijvingen 

 
67 

 
70  71  -1 

Huisvestingslasten 
 

172 
 

151  146  5 
Leermiddelen 

 
108 

 
113  99  15 

Overige instellingslasten 
 

90 
 

120  89  31 

Totaal lasten 
 

2.327 
 

2.506  2.293  214 

 
 

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

131 
 

95  17  78 

 
 

 
 

     

Saldo fin. baten en lasten 
 

2 
 

-1  1  -2 

 
 

 
 

     

Nettoresultaat 
 

132 
 

94  17  77 

 
 

 
 

     

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organi-
satie. 
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         

  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 

Koningin Wilhelminaschool  114.047  105.706  17.990  87.716 
Ouderbijdragen  16.763  -9.224  -  -9.224 
Vereniging  1.551  -2.665  -720  -1.945 

Totaal  132.362  93.817  17.270  76.547 

 

Algemeen 
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de ex-
ploitatie en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan 
het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 
november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds reke-
ning mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden be-
taald. Het heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk 
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is vastgesteld. Het beeld in de monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds 
achterliepen op de bekostiging.  
 
Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag 
is hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 
omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 
klas’. Hier is ook door onze school gebruik van gemaakt en bestond uit circa 60.000 euro. 
 
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, 
naast afwijkingen vanwege leerlingaantallen, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsi-
dies, een premierestitutie vanuit BWGS en de NPO bijdragen die vanaf augustus worden ontvangen. 
De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse indexatie, bovendien is de inzet 
gestegen vanuit de beschikbare subsidies.  
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten 
een grote rol. De NPO baten zorgen ook voor meer kosten. Echter, niet alle ontvangen middelen 
zijn direct in 2021 besteed.  
Verder wordt jaarlijks in de begroting er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensi-
oenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Zowel de rijksbijdragen als 
de lonen laten derhalve een stijging zien. 
 
Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 
per categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van ruim 250.000 euro. Dit is voor 50.000 euro toe 
te wijzen aan indexaties in verband met gestegen looncomponenten. De NPO baten (vanaf augustus 
2021) zorgen voor 118.000 euro aan extra baten aangevuld met de genoemde 60.000 euro vanuit de 
subsidie ‘extra hulp voor de klas’. Verder is circa 24.000 euro meer ontvangen vanuit Passend On-
derwijs doordat we meer zorgarrangementen aan konden vragen. 
 
De overige baten komen hoger uit dan begroot als gevolg van een premierestitutie die vanuit BWGS 
is ontvangen. 
 
De personele lasten komen op totaalniveau 164.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 63.000 euro 
heeft dit betrekking op loonkosten en voor 101.000 euro op overige personele lasten.  
De overschrijding van de loonkosten kennen de volgende verklaringen:  

o Het effect van de gestegen looncomponenten is voor onze school beperkt aangezien er min-

der premie is betaald aan BWGS en overige sociale lasten tevens meevielen. 

o Groter is het effect van extra personeel dat is ingezet. Totaal is er in 2021 ruim 1,5 fte 

meer ingezet dan begroot. Voor een groot deel heeft dit betrekking op uitbreidingen vanuit 

de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen door het Nationaal Programma Onderwijs. 

Over een heel jaar genomen is er ruim 0,6 fte meer onderwijzend personeel ingezet en bij-

na 1 fte meer onderwijsondersteunend personeel. 

 

De overschrijding van 101.000 euro op de overige personele lasten is voor 34.000 euro veroorzaakt 

door extra inzet van extern personeel. Deels betreft dit een verschuiving vanuit de loonkosten aan-

gezien het tevens vervangingsaanstellingen betreft. Verder is er ruim 31.000 euro meer besteed aan 

nascholing en schoolontwikkeling. De middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn hier 

onder andere aan besteed. Overige verschillen zijn toe te wijzen aan WKR (13.000 euro i.v.m. extra 

ruimte vanuit de overheid), 11.000 euro aan werving (vacatures), 5.000 euro aan bedrijfsgezond-

heidszorgen en 5.000 euro aan de voorziening jubileumuitkering (als gevolg van uitbreiding forma-

tie). 

 
De afschrijvingen zijn conform begroting verlopen. 
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Binnen de huisvestingslasten is een lichte overschrijding zichtbaar wat met name toe te wijzen is 
aan diverse kosten voor klein onderhoud en schoonmaak (corona maatregelen).  
 
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 15.000 euro. Dit is vrijwel geheel 
toe te schrijven aan stijgende licentiekosten. 
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 31.000 euro wat voor 7.000 euro 
wordt verklaard door hogere private uitgaven (ouderbijdragen en vereniging). Verder is er voor 
ruim 10.000 euro extra klein inventaris aangeschaft (onder andere nieuwe rolgordijnen). Tot slot 
zijn de administratie- en beheerslasten circa 8.500 euro hoger uitgekomen dan begroot in verband 
met accountantskosten en advieskosten (juridisch en AVG). 
 
Door de negatieve rente is er geen rente ontvangen maar zijn enkele lasten gerealiseerd. 
 

9.2 Balans 
 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Materiële vaste activa             670              637              557  
Financiële vaste activa               19                21                20  

Totaal vaste activa            688             659             578  

       

Vorderingen             138              155              146  

Liquide middelen          1.205           1.070           1.009  

Totaal vlottende activa         1.343          1.225          1.155  

       
Totaal activa          2.031           1.884           1.732  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve          1.139           1.025              825  
Bestemmingsreserves publiek             230              237              323  
Bestemmingsreserves privaat             112              124              105  

Eigen vermogen         1.480          1.386          1.254  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen             342              302              293  
Kortlopende schulden             209              195              186  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva          2.031           1.884           1.732  

 
In 2021 is er voor circa 102.600 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een be-
drag van 120.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 70.500 euro afgeschreven waardoor de boek-
waarde van de activa is gestegen. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgen-
de categorieën: 
 

ICT 37.000 euro Chromebooks en wifi 

Inventaris en apparatuur 18.000 euro Koffiemachine, camerasysteem, werkplekken 

Overige materiële vaste activa 44.400 euro Zonnepanelen 

Leermiddelen 3.200 euro Materialen onderbouw en hoogbegaafdheid 

Totaal 102.600 euro  
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Ten opzichte van de begroting is meer besteed aan ICT door extra aanschaf van chromebooks voor 
de leerlingen. Verder waren de investering voor inventaris en apparatuur niet begroot, de financi-
ele buffers gaven hier echter wel de ruimte voor. 
De investering in zonnepanelen is lager uitgekomen door diverse subsidies. Ook aan leermiddelen is 
minder besteed doordat de nieuwe rekenmethode doorgeschoven is naar 2022. 
 
De reserves zijn met circa 94.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resul-
taat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (ouder-
bijdragen en vereniging) reserves. 
 
De voorzieningen zijn met 40.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 49.200 
euro gedoteerd en bijna 15.000 euro onttrokken (met name NEN-keuring en onderhoudscontrac-
ten). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand een bedrag van 5.450 euro gedoteerd aan 
de voorziening jubileumuitkering. 
 

9.3 Treasury 
 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het be-
stuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer 
van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waar-
in afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is 
in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen 
staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en 
derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle 
tijden gegarandeerd te zijn. 
Uitzondering is een deel van de liquide middelen dat is ondergebracht bij de Volksbank. Momenteel 
heeft deze bank geen ‘A-rating’ meer en valt derhalve niet meer binnen onze kaders. Hiervan zijn 
wij op de hoogte, wellicht vraagt dit in een later stadium om heroverweging.  
 
Vanuit private middelen zijn leningen verstrekt aan het samenwerkingsverband WSNS Barendrecht. 
Het betreft een tweetal leningen die aangegaan zijn per 1-8-2014. Het betreft een rentedragende 
lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de bank achtergestelde 
lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II). Ten opzichte van vorig jaar is het leningbedrag 
niet aangepast. Totaal gaat het om 18.691 euro per 31 december 2021.  

 
9.4 Onderwijsachterstandenmiddelen 

  
Naast de reguliere inkomsten vanuit het rijk ontvangt onze school geen aanvullende middelen voor 
onderwijsachterstanden. 
 

9.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voor-
afgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het toezichthoudend 
bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risi-
co’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
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Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouw-
baarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, 
VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
 

9.5.1 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. 
Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. 
Sector breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele 
inzet. Anderzijds wordt er momenteel veel geïnvesteerd in het onderwijs door middel van het Na-
tionaal Programma Onderwijs. 
 
Een risico dat hierdoor is ontstaan is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie 
goed rond, echter soms is wel inzet via externe bureau’s nodig om vervanging in te kunnen vullen. 
Mogelijk risico is dat zich dit verder uitbreidt met hogere kosten tot gevolg. We proberen dit risico 
op te vangen door een goed werkklimaat te realiseren.  
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De in-
stroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en be-
sproken. Er wordt daarom gebruik gemaakt van leerlingprognoses. Bovendien wordt aan de hand 
van de aanmeldingen gedurende het jaar bepaald of het aantal groepen uitgebreid moet worden of 
niet. 
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsle-
den, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de 
mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen 
hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mo-
gelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen 
beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen 
of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te hou-
den. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hier-
binnen is dat vanaf 2023 of 2024 de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 
opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per on-
derhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van de-
ze andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een hogere benodigde voorziening groot onder-
houd of hogere investeringen in de toekomst. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen 
vermogen of de vrije vermogensbuffer.  
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal 
de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan wor-
den. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan 
risico’s rondom de identiteit. Hierbij denken we aan artikel 23 uit de grondwet dat in de huidige 
politieke situatie meer onder druk komt te staan.  
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9.5.2 Beheersing van de risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school 
in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er vol-
doende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze 
buffer is gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%. Deze standaard norm is aan de 
ruime kant en hoeft niet overschreden te worden. In 2022 wordt een vermogensanalyse uitgevoerd 
om ons schoolspecifieke risico te bepalen. Aan de hand hiervan zal duidelijk worden hoeveel ver-
mogen er beschikbaar is om extra te investeren in het onderwijs. 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of 
een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aan-
passingen doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in ge-
vaar hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
 

 

10 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

10.1 Leerlingen 
 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025 is rekening gehouden met de volgende ver-
wachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw totaal 205 216 210 214 212 207 

Bovenbouw totaal 200 196 205 201 203 208 

Totaal 405 412 415 415 415 415 
 

 
 
Het leerlingaantal laat de afgelopen jaren een wat wisselend verloop zien. De instroom is enkele 
malen wat hoger geweest waardoor het leerlingaantal is gestegen naar 415 leerlingen. Komende 
jaren is de instroom moeilijk te bepalen. Hoewel in de regio nieuwbouw aanstaande is, is vooraf 
niet te bepalen welke invloed dit heeft op onze school. In de begroting is daarom rekening gehou-
den met een stabiel leerlingaantal wat een realistische aanname lijkt. 

 

10.2 Fte 
 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Directie 2,00 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00 

Leerkracht 18,47 18,59 19,85 19,50 19,50 19,50 

Onderwijsondersteunend personeel 6,27 7,02 8,01 7,32 6,35 6,35 

Vervanging eigen rekening 0,00 0,43 0,35 0,35 0,35 0,35 

Totaal 26,74 27,99 30,21 29,16 28,19 28,19 
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de ko-
mende jaren. Ten opzichte van vorig jaar is de inzet toegenomen, met name door de extra midde-
len die beschikbaar zijn gekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De meerjarige forma-
tie is in eerste instantie stabiel. Een aantal uitbreidingen in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs lopen komende jaren af wanneer deze middelen ook niet meer ontvangen worden. Ver-
der is komend jaar rekening gehouden met een extra instroomgroep. Afhankelijk van de werkelijke 
instroom wordt deze wel of niet gestart. 

 

10.3 Staat van baten en lasten 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         
Rijksbijdragen            2.532             2.540                 2.533             2.430  
Overige overheidsbijdragen                 -                    -                       -                    -    
Overige baten                 69                  26                     26                  26  

Totaal baten            2.601             2.566                 2.559             2.456  

  
       

Lasten  
       

Personele lasten            2.051             2.112                 2.081             2.073  
Afschrijvingen                 70                  86                     86                  92  
Huisvestingslasten               151                146                   146                146  
Leermiddelen               113                  93                     93                  93  
Overige instellingslasten               120                  89                     89                  89  

Totaal lasten            2.506             2.527                 2.495             2.493  

  
       

Saldo baten en lasten                95                 39                     64                -37  

  
       

Saldo fin. baten en lasten                 -1                  -2                      -2                  -2  

  
       

Nettoresultaat                 94                  37                     63                 -38  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van ma-
jeure investeringen de komende jaren. 
 
Vanuit de ruime reserves is het voor de school toegestaan om meerjarig negatieve resultaten te 
presenteren. Toch komt het resultaat de komende 2 jaar positief uit. Oorzaak is de introductie van 
het Nationaal Programma Onderwijs. In schooljaar 2021-2022 ontvangt onze school vanuit deze 
nieuwe regeling bijna 284.000 euro. In het schooljaar hierop volgend wordt nog eens 206.000 euro 
verwacht. De middelen worden ingezet om de formatie uit te breiden en achterstanden als gevolg 
van corona in te lopen. Omdat de middelen tijdelijk van aard zijn, gaan we voorzichtig om met de 
besteding. Anders is de noodzakelijke teruggang in formatie in 2023 te groot. Nu kan de teruggang 
in bekostiging geleidelijk opgevangen worden. 

 

10.4 Balans - begroting 
 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Materiële vaste activa             670              702              709              688  

Financiële vaste activa               19                20                20                20  

Totaal vaste activa            688             722             728             707  
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Vorderingen             138                20                20                20  

Liquide middelen          1.205           1.329           1.398           1.410  

Totaal vlottende activa         1.343          1.349          1.418          1.430  

         

Totaal activa         2.031          2.071          2.147          2.137  

         

         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Algemene reserve          1.139           1.199           1.267           1.235  

Best. reserve publiek             230              222              215              208  

Best. reserve privaat             112              116              117              118  

Eigen vermogen         1.480          1.537          1.599          1.561  

  
       

Voorzieningen             342              350              364              392  

Kortlopende schulden             209              184              184              184  

  
       

Totaal passiva         2.031          2.071          2.147          2.137  

 
Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen doordecentra-
lisatie van huisvesting plaatsgevonden.  
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren redelijk gelijk 
blijven. In 2022 worden met name ICT investeringen verwacht. Verder is komende jaren rekening 
gehouden met vervaningsinvesteringen. 
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien aangezien we nog te maken hebben met 
een relatief nieuw pand. In 2025 staan de eerste grote onttrekkingen gepland (met name plein en 
schilderwerk). 
 
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen.  
 
De liquide middelen laten een stijgend zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het verwachte 
resultaat en de lage onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud. 

 

10.5 Financiële positie 
 

10.5.1 Kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de finan-
ciële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, wor-
den tevens de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de 
inspectie. De organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden mee-
genomen in de toelichting.  
 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

Liquiditeit 2,00 6,28 6,42 7,33 7,71 7,77 

Solvabiliteit 0,50 0,74 0,73 0,74 0,74 0,73 

Rentabiliteit n.v.t. 5,38% 3,61% 1,46% 2,44% -1,56% 

Huisvestingsratio <10% 7,72% 6,32% 6,08% 6,16% 6,16% 
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Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 56,39% 56,89% 59,89% 62,50% 63,55% 

Signaleringswaarde <1 1,43 1,48 1,47 1,51 1,49 
 
De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk 
geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige normen zijn 
dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  
 
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zo-
wel de lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen ver-
mogen dan vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.  
 
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de 
radar te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te 
delen door de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een 
andere berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen 
eerst gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar 
voor financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  
 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15% 32,00% 32,01% 32,85% 35,15% 35,92% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 26,84% 27,71% 28,30% 30,54% 31,06% 
 
Vooralsnog wordt de standaard norm aangehouden van 15%. Deze wordt ruim behaald. Zoals eerder 
aangegeven wordt in 2022 een vermogensanalyse uitgevoerd waarin onze schoolspecifieke risico’s 
worden bepaald. Hieruit volgt een minimale norm van het weerstandsvermogen en wordt duidelijk 
hoeveel vrij vermogen er beschikbaar is om te investeren in het onderwijs. 
 
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging 
houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor zullen wij een gespeci-
ficeerde buffer aan gaan houden, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat 
uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar 
te brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig be-

taalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 

vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 

vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt; 

o Voor 2023 of 2024 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een 

nieuwe systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hoge-

re stand van de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De 

omvang is nog niet exact bekend maar kan substantieel zijn; 

o In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. Er 

wordt op langere termijn negatief begroot; 

o Huisvesting heeft voor onze school de aandacht. Mogelijk worden middelen, voor zover mo-

gelijk binnen de wettelijke kaders, besteed om extra ruimte te creëren.  

o Het realiseren van boven-formatieve inzet. 
 

10.5.2 Reservepositie 

In de voorgaande paragrafen is meerdere malen aandacht besteed aan het vermogen dat de school 
beschikbaar heeft. Het bestuur realiseert zich dat de huidige buffers hoog zijn. Ook na de ontwik-
kelingen zoals benoemd onder de signaleringswaarde is er nog financiële ruimte over om te investe-
ren in het onderwijs. 
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11 Verantwoording besteding prestatiebox  
 

Ambities uit het bestuursakkoord 

…gericht op opbrengstgericht werken 

1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal 

en rekenen. 

2. Scholen werken opbrengstgericht.  

3. Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie 

4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen. 

5. Geen onder presterende scholen meer. 

6. Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerpresta-

ties. 

7. Scholen maken hun opbrengsten transparant.  

 

…gericht op professionalisering 

8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is 

op orde. 

9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde. 

10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te 

registreren. 

11. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. 

12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren. 

13. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidsei-

sen. 

 

Ambities waar het bestuur zich in 2021 specifiek op richtte: 

ambities doelstellingen voortgang realisatie 

1.  Er zijn op bestuursniveau meetbare 

doelstellingen geformuleerd op leer-

opbrengsten taal en rekenen. 

Er zijn streefdoelen geformuleerd voor 

technisch- en begrijpend lezen, spel-

ling, woordenschat en reke-

nen/wiskunde. 

Twee keer per jaar heeft de directeur 

een gesprek met de groepsleerkrach-

ten over de behaalde resultaten. Er 

worden nieuwe doelen bepaald voor 

de volgende periode. 

2.  Scholen bieden maatwerk voor excel-

lente leerlingen, waaronder hoogbe-

gaafde leerlingen 

In 2021 vervolgde de school het tra-

ject over ‘Talentontwikkeling’.  

De Plusklas: meer- en hoogbegaafde 

leerlingen uit groep 3 t/m 8 worden 

één middag per week begeleid in de 

Plusklas. 

Eén van de collega’s heeft de taak 

‘Specialist begaafdheid’ en volgde 

hiervoor een opleiding. 

3.  Scholen maken hun opbrengsten 

transparant. 

De eindopbrengsten worden weerge-

geven en toegelicht in het bestuurs-

verslag. 

De opbrengsten van de LVS toetsen 

worden vermeld in de schoolgids. 

4.  Scholen voeren een goed en effectief Er is een vaste gesprekkencyclus; en 
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ambities doelstellingen voortgang realisatie 

HRM-beleid er is ruimte voor persoonlijke ontwik-

keling. De interne schoolopleider be-

geleidt naast stagiaires ook leerkrach-

ten. 

5.  Verbetering begeleiding en ondersteu-

ning beginnende leraren. 

Naast interne coaching en begeleiding 

wordt aan startende leerkrachten een 

traject aangeboden van beeld-

coaching. Deze begeleiding wordt  

uitgevoerd door een bevoegd, extern 

deskundige. 

6.  Schoolleiders in regulier en speciaal 

onderwijs voldoen aan geactualiseerde 

bekwaamheidseisen. 

In het kader van de herregistratie van 

directeur en adjunct-directeur ver-

volgden beide directieleden een scho-

lingstraject. 

 
 
12 Slotwoord 
 

We hopen door dit verslag op een correcte wijze verantwoording af te hebben gelegd 

over het jaar 2021. Een jaar waarin grote zorgen zijn geweest en vele malen reden voor 
dankbaarheid is geweest.  
Lege plaatsen die in Zijn voorzienigheid weer zijn ingevuld.  

We willen iedereen bedanken die op zijn of haar wijze jaar heeft bijgedragen aan het 
onderwijs op onze school. We vragen of de Heere al het Zijne wil zegenen en het onze 

wil vergeven.  
 
We willen dan ook eindigen met de berijmde psalm 9 vers 1. 

 
Ik zal met al mijn hart den Heer’, 

Blijmoedig geven lof en eer, 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,  
En al Uw wonderen vertellen. 

 
 

J.W. Korevaar  
 
Secretaris 
 
 
 
 
 
Hardinxveld-Giessendam, 23 juni 2022 
 
 
 
 
B. Klijn, toezichthouder 
 
 
 
……………………………………………………… 


