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2. Inleiding  

 
Geachte leden, 

 

Algemeen 

U hebt het jaarverslag 2017 van de ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’ in han-

den.  

Met dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen op de Eben-Haëzerschool. Het jaar-
verslag of bestuursverslag 2017 is een verantwoordingsdocument. Hierin verantwoordt het Verenigingsbe-
stuur van de Eben Haezerschool zich over de gang van zaken in het verslagjaar. Het Jaarverslag 2017 beoogt 
horizontaal en verticaal verantwoording te doen van het gevoerde integrale beleid door zowel het Vereni-
gingsbestuur als de directie. Dit jaarverslag volgt de verordening van het ministerie van OC&W een heeft de 
onderwerpen van de gevraagde continuïteitsparagraaf geïntegreerd in dit jaarverslag. 
 
De financiële positie van de school is gezond en is dit jaar met een positief resultaat afgesloten. Het financiële 
weerstandvermogen van de school is ruim boven de norm.  
 

Alle bij school betrokkenen mochten het kalenderjaar 2017 aanvangen en ook afsluiten. Niemand van de 

kinderen of andere bij school betrokkenen is ons ontvallen. Daarvoor past dank aan Hem die Zijn sparende 

en dragende hand nog over ons heeft uitgebreid. 

In rust, zonder angst voor vervolging, konden we de kinderen vertellen van Die Ene Naam die onder de he-

mel gegeven is door welke zij en wij allen moeten (en kunnen!) zalig worden.  

 

Het vastgestelde schoolplan 2015-2019 is nog steeds geldig . Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van 

intensieve schoolontwikkeling. Zoals reeds bekend, is de onderwijsinspectie betrokken bij de school om na 

te gaan in hoeverre de kwaliteit van het lesgeven, de kwaliteit van de leerling zorg, de kwaliteit van het bor-

gen van processen en de kwaliteit van de opbrengsten op het goede niveau liggen. Een en ander heeft dit 

jaar geleid tot een heel pakket van scholing en begeleiding. 

 

Bestuur 

In de vacature van wijlen dhr. C. Huissen en door het afscheid nemen van dhr. J.C. de Jong, de verkiezing van 

dhr. C. de Jong en dhr. J. Budding door de ledenvergadering, is de samenstelling van het bestuur iets gewij-

zigd.  De functies zijn als volgt verdeeld: 

Dhr. A.A. Zweistra  voorzitter 

Dhr. H.K. Boot   2e voorzitter 

Dhr. A.M. de Rijke  secretaris 

Dhr. J. Budding   2e secretaris 

Dhr. C. de Jong   penningmeester 

Dhr. A. Benschop  2e penningmeester 

Dhr. W.D. Mauritz  algemeen adjunct 

 

Als bestuur komen we 1x in de 6 weken bij elkaar voor een reguliere vergadering. Deze worden ook bijge-

woond door MT-leden en directie en op verzoek van het bestuur door bijvoorbeeld een IB-er. Het bestuur 

vind het belangrijk om continue geïnformeerd te worden over de kwaliteit van het onderwijs, zorgstructuren 

en algemene zaken binnen de school. 

Het bestuur heeft meerdere team bijeenkomsten bijgewoond om met elkaar na te denken over onderwijs-

kundige onderwerpen. Dit wordt als positief ervaren. 



 
 

Daarnaast zijn er bijeenkomsten met het personeel, de Medezeggenschapsraad (2x per jaar)  en de Commis-

sie van Toezicht (CvT). Verder worden er bijeenkomsten bezocht van de Vereniging Gereformeerd Schoolon-

derwijs (VGS) in het kader van professionalisering, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Alblasser-

waard West, de gemeente Zederik en andere instanties waar we als school mee te maken hebben.  
 

Leerlingenaantal en Bekostigingsgrondslag  

Het leerlingenaantal per 1 oktober 2017 was 204. Het jaar ervoor was dit 202. Dit is het aantal op basis waar-

van de school het geld ontvangt om alles te betalen. Op dit moment is de instroom constant en wordt er 

rekening gehouden met een jaarlijkse instroom van 23 leerlingen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het aantal 

leerlingen komend schooljaar stabiel blijven. Daarna zal een licht dalende trend te zien zijn. 

 

Directie en personeel 

In 2017 werd de directie ingevuld door interim-directeur dhr. J.P.R. Pannekoek. Ter ondersteuning van de 

directie is een managementteam gevormd. Dit team bestaat uit de bovenbouw coördinator meester de Jong 

en de onderbouw coördinator juffrouw Verschoor. Het MT heeft de dagelijkse leiding bij afwezigheid van de 

directeur. De directie geeft samen met het MT verder vorm aan de onderwijskundige vernieuwingen. Het is 

mooi om te zien dat het MT groeit in zijn ontwikkeling. 

 

Bezoek onderwijsinspectie 

In 2017 is er een bezoek geweest van de onderwijsinspectie en de eindrapportage van het onderzoek is ge-

publiceerd. Met de al eerder aangegeven inzet op gebied van zorg,- en managementstructuur, IB en met 

inzet van het team zijn er grote stappen gemaakt. In D.V. 2018 zal de inspectie opnieuw een bezoek brengen. 

Het bestuur, directie en team zien dit bezoek met vertrouwen tegemoet . 

 

Nieuw schoolgebouw  en nader onderzoek 

In 2017 zijn weer meer contouren bekend geworden omtrent nieuwbouw school. September 2017 werd de 

school bezocht door Burgemeester en Wethouders in het kader van de dorpentocht. Een afvaardiging van 

bestuur was hierbij aanwezig. De nieuwbouw school werd daarbij ook besproken. Verder werd de beoogde 

locatie bezocht. Eveneens zijn op meerdere momenten de plannen door de gemeente gepresenteerd. 

Het gemeentebestuur heeft inmiddels besloten om een nieuwe school te bouwen op de locatie Kerkweg. 

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de wethouder, projectleider en het team over de nieuwbouw. 

Onderwerpen als, onderwijs en nieuwbouw, bouwheerschap, huidige locatie, invulling toekomstige locatie, 

Vroeg en Voorschoolse Educatie zijn aan de orde geweest. Deze onderwerpen dienen nog nader uitgewerkt 

te worden. Er zullen in 2018 onderzoeken plaatsvinden die nader dienen uit te wijzen welk type schoolge-

bouw past bij de visie van de school. Tevens zal er nader onderzoek gedaan worden naar de eventuele maat-

schappelijke betekenis die de school heeft of kan hebben naast haar primaire taak inzake verstrekken van 

basisonderwijs. 

 

Internationalisering 

De school is vrijwel niet actief op het terrein van internationalisering. Wel wordt er Engels gegeven aan de 

kinderen. Uit gesprek met het vervolgonderwijs blijkt dat onze school zeker niet achterloopt qua prestaties 

in het voortgezet onderwijs ten opzichte van andere scholen. 

 

Tenslotte 

Het jaar 2017 stond ook in het teken van 100 jaar onderwijsvrijheid. 

Wat een wonder dat onderwijsvrijheid er nog mag zijn, dat is niet aan ons te danken, enkel “Soli Deo Gloria, 

aan God alleen de Eer”. Dat geldt ook voor de voortgang van het christelijk onderwijs op school in Leerbroek.  

 

Afgelopen schooljaar was binnen school ziekte, verdriet, teleurstelling, maar ook vreugde en verwondering. 



 
 

Laat 2 Thessalonicenzen 5 in dit alles ons, alle geledingen en betrokkenen bij school, brengen aan Zijn voeten: 

“Verblijd u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dank God in alles; want dat is de wil van God in Christus Jezus 

over u.” Want houdt in gedachtenis als ouder, leerkracht, bestuurder of welke betrekking u ook heeft op 

school: 
 

De HEER regeert; de hoogste Majesteit,  Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 

Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 

Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.  
( Psalm 93 verzen 1 en 4 ) 

 

Namens het bestuur, 

 

A.M. de Rijke, secretaris 

 

Wilt u na het lezen van dit jaarverslag reageren, dan kunt u dat doen naar: 
 
A.M. de Rijke, (secretaris), a.derijke@ebenhaezerleerbroek.nl  
 
 
  

mailto:a.derijke@ebenhaezerleerbroek.nl


 
 

3. Verslag van de Commissie van Toezicht 

 
Verslag Commissie van Toezicht 
Het afgelopen jaar hebben we als Commissie van Toezicht weer  mogen samenwerken met het dagelijks bestuur van de 
school. Het bestuur werkt volgens de code Goed Bestuur zoals opgesteld door de PO-raad en leeft de wettelijke zaken 
na. 
 
In 2017 bestond het Commissie van Toezicht uit de volgende bestuursleden: 
•             dhr. E. Geluk (voorzitter) 
•             dhr. E. van Asselt (secretaris) 
•             dhr. A. Roest (algemeen adjunct) 
 
De hoofdtaak van het Commissie van Toezicht, als werkgever van het uitvoerend bestuur,  is toezicht houden op het 
functioneren van het dagelijks bestuur en de school in algemene zin maar de Commissie van Toezicht probeert ook waar 
nodig of wenselijk adviserend op te treden om zo goed mogelijk te handelen in het belang van de school.  
De leden van de CvT ontvangen voor de werkzaamheden geen vergoeding. 
 
Een veelbewogen bestuurlijk jaar ligt achter ons, dit keer ook voor uw commissie van toezicht ( CVT ). 

Dat is afgelopen jaar is de CVT betrokken geweest rondom het directieschap op de school. 

De CVT is derhalve meerdere malen bij elkaar geweest en heeft regelmatig contactmomenten gehad met het bestuur 

en de MR. 

Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de situatie zoals we die nu kennen. 

We hopen dat alles nu in rustig vaarwater is terechtgekomen en dat we verder kunnen werken aan de toekomst van 

onze school. 

 

Onderstaande zaken zijn onze vergadertafel gepasseerd het afgelopen jaar. 

 De rol en positie van de directie van de school 

 Naleven wettelijke zaken 

 De financiën van de school 

 De notulen van het bestuur die we door hebben genomen. 

 Vragen naar het bestuur inzake de diverse plannen en beleidszaken 

 De eventuele nieuwbouw van de school. 

 Andere zaken die in het belang van de school nodig waren 

Wat onze vergaderingen betreft hebben die inhoudelijk meer “body” gekregen en gaan die meer over directe zaken 

rondom het beleid van de school. Uiteraard heeft de financiële positie van de school altijd een plaats in onze vergade-

ringen. Vinger aan de pols houden is hierbij van groot belang. Voor het bestuur zeker, maar ook voor ons als toezicht-

houders in haar controlerende en evaluerende rol met betrekking tot het bestuur. 

Verder heeft de nieuwbouw van de school een plaats gekregen in onze vergaderingen. We zijn, mede met het bestuur, 

blij dat gemeente Zederik in gesprek is met het bestuur om te kijken waar en wanneer een nieuwe school realiseerbaar 

is. Inmiddels is de beoogde locatie al bekend binnen ons dorp. Nu de verdere uitwerking van de plannen en de uitein-

delijke realisatie nog. Ook de CVT volgt dit, zij het op afstand, omdat dit meer bestuurs- en directietaken zijn. 

 

Regelmatig contact tussen bestuur en CVT en de MR blijkt van cruciaal belang te zijn. Elkaar regelmatig even spreken is 

belangrijk. De CVT probeert daar meer invulling aan te geven en ook het bestuur heeft aangegeven op meerdere mo-

menten in een jaar met elkaar rond de tafel (minimaal 2) te zitten zodat we elkaar niet verrassen maar aanvullen om de 

school kwalitatief alleen maar beter te maken. 

Deze gezamenlijke vergaderingen ervaren we als zeer constructief en de CVT hoopt deze aanpak dan ook te continueren 

samen met het bestuur en de MR. 

 
Toezicht op de financiën 
Het Commissie van Toezicht heeft het afgelopen jaar ook toezicht gehouden op de financiën van de school.  



 
 

 

Het afgelopen jaar zijn een aantal zaken grondig bekeken, goedgekeurd en daarna vastgesteld: 
- De begroting 
- Het jaarverslag 
- De jaarrekening 

 

Ook is er door het Commissie van Toezicht een accountant aangewezen: Van Ree accountants. 
 
Doelmatigheid en Rechtmatigheid 
Het toezichthoudend orgaan heeft toegezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van de financiële 
middelen. 
 
Relatie Medezeggenschapsraad 
Het Commissie van Toezicht heeft tenminste twee maal per jaar overleg met de MR. In 2017 zijn er extra 
overleggen geweest in verband met hierboven genoemde zaken. 
 
Toekomst visie Commissie van Toezicht 
Het Commissie van Toezicht heeft in het jaar 2017 een positieve ontwikkelingen mogen zien op het gebied 
van de teamontwikkeling door middel van nascholing en begeleiding in de groep. Als CVT  zullen we de op-
brengsten van de school en het pedagogisch klimaat zorgvuldig volgen. Op dit terrein ligt nog veel te winnen 
voor de school.  
 
Tenslotte 

Wij wensen tot slot het bestuur, de directie en al het personeel van harte Gods onmisbare zegen toe. Zonder 

Zijn zegen zal het niet gaan. We weten inmiddels dat problemen onze school niet voorbij gaan. Maar leggen 

we alles ook bij Hem neer is de vraag of proberen we het nog zelf een beetje op te lossen? 

Wij bidden en wensen u al het nodige toe, voor nu en in de toekomst. 

 
 

Namens Commissie van Toezicht, 
 
E. Geluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Algemene informatie 

 
 
Missie en doelstellingen 
 
“Vertrouwd, Veilig, Verrijkend’ 
 
De Eben-Haëzerschool te Leerbroek gaat uit van de Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk 
Schoolonderwijs te Leerbroek. 
De grondslag voor alle onderdelen van het onderwijs op onze school is de Bijbel, Gods Woord. Aan dat 
Woord worden de beginselen voor onderwijs en opvoeding ontleend, in overeenstemming met de uitleg in 
de “Drie Formulieren van Enigheid”. 
 
Focus: 
Wij zien ieder kind  als een uniek schepsel van God. Elk kind is even waardevol. 

We willen in ons onderwijs oog  hebben voor hoofd, hart en handen. Kennis over God en de kern van het 

geloof vinden wij daarin erg belangrijk. Met de gerichtheid op de op totale ontwikkeling bedoelen we soci-

aal emotioneel, geestelijk, cognitief en cultureel. 

We willen een school zijn waar kinderen centraal staan en graag naar toe gaan. In ons aanbod zoeken we 

een balans tussen kindgericht en leerstofgericht onderwijs. 

 

Pedagogiek: 

We streven naar een goede liefdevolle verhouding met de leerlingen, zodat kinderen zich veilig voelen en 

zich kunnen ontwikkelen. In ons onderwijs willen we aansluiten bij de verschillen tussen kinderen als het 

gaat om tempo, niveau en interesses. Deze aandacht voor verschillen willen we vormgeven in een goed pe-

dagogisch klimaat. 

We vinden het belangrijk dat we als leraren goed weten waarom we de dingen doen. Daarnaast willen we 

de kinderen laten meedenken bij het onderwijs. 

 

Didactiek: 

Wij gaan uit van de deskundigheid van de leerkracht in het vormgeven van goed onderwijs. Dit is te zien 

aan het vormgeven van een goede instructie, heldere differentiatie, en variatie in werkvormen. De leraren 

evalueren het onderwijs met de kinderen. 

 

Differentiatie: 

Wij sluiten aan bij de kinderen, qua niveau en interesses. We willen het mogelijk maken dat alle kinderen 

leren hun talenten te gebruiken ten dienste van God en de naaste. 

Een goede zorgstructuur helpt ons daarbij, evenals heldere doelen die ook voor kinderen helder zijn. We 

evalueren dit regelmatig. 

 

Organisatie: 

Wij geven een uitdagende en verrijkende leeromgeving vorm en wij maken daarbij gebruik van een ruim 

aanbod aan gevarieerde onderwijsleermiddelen. 

We vinden het belangrijk dat er zorg aan het onderwijs besteed wordt. Dit is te zien aan mooi en goed ma-

teriaal, een goede orde en structuur, inzet van goede methodes, inzet van moderne media in een nette 

school. 

Wij staan open voor vernieuwing in het onderwijs. 

 



 
 

 

 

 

Ouders: 

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. We hebben graag een goede communicatie met kinderen, ou-

ders, collega’s en externen. Daarbij denken wij oplossingsgericht en hebben wij oog voor de (zorg)leer-

lingen. 

 

Visie op leerlingen: 

We vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis van de Bijbel en van normen en waarden hebben. Een 

goed ontwikkeld geweten en moreel kompas zien we daarvan als uitingsvorm. 

Respect voor elkaar opbrengen vinden wij erg belangrijk. Leerlingen ontwikkelen een open houding, gericht 

op God en de ander. Omgevingsbewustheid en zorgzaamheid voor elkaar zijn daar uitingen van. 

We willen graag dan kinderen een goed zelfbeeld ontwikkelen. Een gezond zelfvertrouwen waarbij de leer-

lingen zicht hebben op hun sterke en zwakke kanten en zelfstandig in het leven staan. En daarnaast flexibel 

genoeg zijn om met veranderingen en tegenslagen om te gaan. 

Intrinsieke motivatie is een kernwoord in de werkhouding van de leerlingen. We zien graag leerlingen die 

proactief, leergierig en gemotiveerd zijn op hun eigen niveau. 

We willen graag de samenwerking tussen de leerlingen bevorderen. We zien graag een hechte groep 

waarin waardering is voor elkaar.  

Goede communicatieve vaardigheden vinden wij erg belangrijk. Kinderen die sociaal vaardig zijn en con-

tact durven en kunnen leggen. 

Uiteindelijk willen we dat kinderen cognitief en sociaal goed voorbereid zijn om naar het voortgezet onder-

wijs te kunnen gaan. Als de leerlingen onze school verlaten, hebben zij hun talenten benut en hebben zij 

adequate kennis en vaardigheden die past bij hun mogelijkheden. 

 
Beleid en kernactiviteiten 
Binnen de bestuurlijke organisatie van de Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk Schoolonderwijs te 
Leerbroek is sprake van een beleidsvormend bestuur. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de 
directeur en twee leden van het managementteam. Deze worden daarbij ondersteund door een 
managementassistent. De kaders voor het operationele beleid van de directeur zijn door het 
Verenigingsbestuur vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en het Managementstatuut. 
De reguliere vergaderfrequentie is gelijk gebleven. Incidenteel waren er situaties dat de directie een extra 
overleg met beleidsvormend deel van het bestuur arrangeerde.  
Het beleid van de school is het geven van onderwijs aan alle kinderen van het dorp ongeacht de levensbe-
schouwelijke achtergronden: integratie op basis van diversiteit met behoud van de ‘eigen’ christelijke iden-
titeit van de school. 
 
Het huidige meerjaren schoolplan loopt formeel tot juni 2019. Op basis van dit plan worden jaarlijks keuzes 
gemaakt inzake schoolontwikkeling.  
 
 
De kernactiviteiten van het onderwijs zijn:  

 Onderwijs uit de Bijbel (Statenvertaling 1618-1619); 
 Ontwikkelingsgebieden voor kleuters; 
 Basisvaardigheden: Taal/lezen, Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde; 
 Wereldoriëntatie; 
 Engels; 
 Sociale vaardigheid; 
 Expressievakken: tekenen, handvaardigheid en muziek; 
 Lichamelijke opvoeding; 



 
 

 Intercultureel onderwijs (is verweven in alle leerstofgebieden); 
 Buitenschoolse activiteiten; 
 Brede ontwikkeling; 
 Verkeersonderwijs. 

 
Leerlingen aantallen en Geografische gebieden   
Hierna treft u een overzicht van het leerlingverloop over een reeks van jaren. Prognose wijst uit dat het leer-
lingaantal licht maar gestaag gaat dalen. De verwachting is dat in 2021 198 leerlingen de school zullen be-
zoeken. In de meerjarenbegroting is hierop geanticipeerd. Vrijwel alle leerlingen komen uit Leerbroek. 
 

Ontwikkeling leerlingenaantal  

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 

203 213 226 211 202 204 

 
 
Juridische structuur en organisatiestructuur  
De Eben Haezerschool gaat uit van   een rechtspersoonlijkheid bezittende  Vereniging Eben-Haëzer voor 
Christelijk onderwijs te Leerbroek.   
Het aantal leden van de schoolvereniging bedroeg op 31 december 2017 150. We zijn blij dat nieuwe leden 
zich aanmelden voor het lidmaatschap van de schoolvereniging. Het bestuur beheert één school, namelijk 
de Eben Haezerschool te Leerbroek. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die door de algemene verga-
dering uit de leden worden gekozen en samen met beleidsvormend bestuur vormen. Daarnaast is er Toe-
zichhoudend Bestuur, de Commissie van Toezicht bestaande uit drie personen.  
 
 
Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Geeft verantwoordelijkheid 
      Legt verantwoordelijkheid af 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERENIGINGSBESTUUR BELEID EN CVT  

DIRECTEUR 
 

MANAGEMENTTEAM 

- 

MANAGEMENTASSISTENT 

GROEPSLEERKRACHTEN 
INTERNE BEGELEIDER 
REMEDIAL TEACHERS 

ONDERWIJSASSISTENT 
LIO - WERKNEMER 

O.P. 

O.O.P 

DIRECTIE 



 
 

 
Governance 
Het bevoegd gezag in ingericht conform de verplichtingen vanuit de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ 
betreffende het aanbrengen van scheiding tussen bestuur en toezicht. Er is gekozen voor een functionele 
scheiding binnen het bestuursorgaan; het zogenoemde ‘one tier-model’. Het Verenigingsbestuur heeft 
daarin de besturende en toezichthoudende leden benoemd tijdens het herverdelen van de bestuursfuncties, 
die regulier worden heroverwogen na een bestuursverkiezing. De schoolspecifieke beleidsterreinen zijn ge-
mandateerd aan de directie. Als bestuur hanteren we de Code Goed Bestuur Primair onderwijs.  
In de dagelijkse gang van zaken wordt ook volgens deze functionele scheiding gewerkt.  
 
In het kader van toenemend beleidsvormend besturen lag de bestuurlijke nadruk in 2017 op de volgende 
ontwikkelingen:  

 het Verenigingsbestuur handelt in dienst van de school en hanteert de code goed bestuur;  

 het Verenigingsbestuur legt verantwoording af aan alle belanghebbenden;  

 het Verenigingsbestuur formuleert, samen met de school, de doelen;  

 het Verenigingsbestuur toetst het begrip kwaliteit op alle beleidsterreinen;  

 bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs. Daarbij is 
aparte aandacht voor een duidelijke structuur t.a.v. scheiding bestuur en toezicht;  

 het handelen van het Verenigingsbestuur is transparant en ‘actief openbaar’, dat wil zeggen dat re-
levante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden;  

 het Verenigingsbestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegredenen voor zijn han-
delen;  

 de informatievoorziening door en aan het Verenigingsbestuur wordt gekenmerkt door tijdigheid, vol-
ledigheid en consistentie, is toegankelijk en inzichtelijk en is toegesneden op de behoeften van die-
genen die betrokken zijn bij de school;  

 het Verenigingsbestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Met deugdelijke bedrijfs-
voering wordt ook bedoeld dat deze bedrijfsvoering is gericht op het realiseren van de door het Ver-
enigingsbestuur vooraf geformuleerde doelen;  

 het Verenigingsbestuur geeft expliciet de herkomst en omvang aan van additionele middelen zoals 
sponsorgelden en vrijwillige ouderbijdragen en verantwoordt de besteding.  

 
Actuele bestuurssamenstelling  
Het Verenigingsbestuur bestaat uit 7 beleidsvormende bestuurders en 3 toezichthoudende bestuurders. Zie 
het overzicht in de inleiding en hoofdstuk 3 van het bestuursverslag. 
 
Klachtenregeling 
De school heeft een eigen klachtenregeling. Via de schoolgids, die beschikbaar is via de website van de school, 
wordt deze aan de belanghebbenden bekend gemaakt. In het kort komt het erop neer dat klachten eerst 
gemeld worden bij de betreffende leerkracht, vervolgens bij de directie en/of MT-leden en als dat niet vol-
staat bij de voorzitter van het bestuur, vertrouwenspersoon, landelijke klachtencommissie. Er wordt bij een 
klacht op toegezien dat volgens deze volgorde de klachtenafhandeling plaatsvindt. Klachten worden altijd 
serieus genomen. Er zijn in 2017 geen formele klachten ingediend. Wel waren er gesprekken met betrokke-
nen over zaken waar een verschil van inzicht bestond.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergadert regulier eens per zes weken met directie. In 2017 zijn het bestuur en de directieteam 
acht keer bij elkaar geweest. De vergadering zijn constructief, zakelijk en in goede harmonie verlopen. De 
vergaderagenda wordt grotendeels bepaald door een vooraf opgestelde jaaragenda, die ieder cursusjaar 
wordt geactualiseerd. Daarnaast komen eenmalige actualiteiten op de agenda die relevant zijn voor het be-
stuur. 
 
Ledenvergaderingen 



 
 

De vereniging vergadert regulier één maal per jaar, de ‘algemene ledenvergadering’.   



 
 

5. Identiteit 

 
Toelatingsbeleid 
De school kent een open toelatingsbeleid, d.w.z. dat alle kinderen welkom zijn op deze school. Op deze wijze 
wil het bestuur van de school het kenmerkende van een dorpsschool benadrukken. Tijdens het aanmeldings-
gesprek wordt met de ouders o.a. de identiteit van de school besproken: wat deze inhoudt en wat deze in de 
loop van de schoolperiode van zowel kinderen als ouders verlangt. Dit om open en eerlijk het kenmerkende 
aspect van de school te benadrukken: de christelijke identiteit. Voor het welbevinden van de kinderen is het 
enorm belangrijk dat ouders deze identiteit minimaal respecteren en hun medewerking daaraan verlenen. 
 
Benoemingsbeleid 
Het personeel van de school aanvaardt bij benoeming de Bijbel in de uitgave van de Statenvertaling samen 
met de drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als 
grondslag van de school en zal daarnaar ook handelen. 
 
Toegankelijkheid 
Het schoolgebouw bevindt zich aan de rand van de woonkern Leerbroek. De school vervult geen functie in 
de wijk voor wat betreft nevenactiviteiten in de school. Daarentegen vormt de school een belangrijke samen-
bindende factor in de gemeenschap. Leerlingen komen voor het grootste deel uit de woonkern Leerbroek. 
Een enkeling komt van verder. 
 
Identiteitsprofiel 
Het bestuur heeft een identiteitsprofiel. Dit is de leidraad waar elke intern betrokkene zich aan houdt.  
Doelstelling hiervan is om eigen profiel te handhaven. Tevens dient het als een extern verantwoordingsdo-
cument. Bij de samenstelling en onderhouding hiervan zijn ook deskundigen van aanverwante organisaties 
betrokken. 
 
 

  



 
 

6. Onderwijs 

 
Stand van zaken algemeen 
 

De Eben Haezerschool wordt bezocht door 204 leerlingen (teldatum oktober 2017). Op de school zo’n 22 
personeelsleden, voornamelijk vrouwen. Het leeftijdsopbouw van het team is gespreid. Op dit moment wer-
ken er twee intern begeleiders. De school heeft  4 onderwijsassistenten die remedial teaching buiten de 
groep verzorgen e overige taken verrichten. De school kent een Plusklas voor meer – en hoogbegaafde leer-
lingen. De school wordt aangestuurd door een directeur a.i. samen met 2 MT leden. 
In 2017 is hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school op zowel  inhoudelijk gebied als op het 
gebied van de leerling ondersteuning en de kwaliteitszorg.  
Vooral de eindopbrengsten, de planmatige zorg en de onderwijskwaliteit in de groepen kre(ij)gen daarbij de 
bijzondere aandacht van alle betrokkenen.  
Op de school werken 2 gekwalificeerde gedragsdocenten. Er is ook en daartoe opgeleide rekencoördinator 
en taalcoördinator aangesteld. 
 
Onderwijsinspectie 

De school is door de onderwijsinspectie bezocht. Op verzoek van de onderwijsinspectie heeft de school mee-

gewerkt aan een schoolonderzoek aan de hand van het nieuwe onderzoekskader. Uit dit onderzoek is geble-

ken dat de school nog heel veel werk heeft te verrichten op onderwijskundig gebeid. Bovenstaande beschrij-

ving met betrekking tot scholing heeft relatie met de bevindingen van de onderwijsinspectie. DV juni 2018 

zal de onderwijsinspectie nagaan of en in hoeverre de herstelopdrachten in voldoende mate zijn uitgevoerd. 

 
Werken aan integrale schoolontwikkeling 

Het bestuur, de directie en het personeel hebben ook in 2017 gesproken over de voortgang van integrale 

schoolontwikkeling. Belangrijke aspecten hierbij zijn: het organiseren van een goede zorgstructuur, het 

werken aan specialisatie en eigenaarschap. De school werkt aan professionele ontwikkeling van een wij cul-

tuur waarbij een goede verbinding tussen personeel, directie en bestuur ontstaat. 

 

In het kader van de noodzakelijke integrale schoolontwikkeling is een nascholingstraject gestart. Mede naar 

aanleiding van constateringen van de inspectie van het onderwijs. Het team is geschoold op het meer ge-

personaliseerd leren. Dit om het min of meer gestandaardiseerde groepsdenken te doorbreken en school-

breed meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. Klassikaal frontaal onderwijs is prima, 

maar oog voor verschillen en een aangepast aanbod binnen de eigen groep noodzaak. Definiëring zorgleer-

lingen! De trainer helpt zoeken naar de goede route om maatwerk te leveren en eigenaarschap van leraren 

en leerlingen stimuleren. Hij bracht het leren van data onder in de school. Een speerpunt in ontwikkeling. 

Er was aandacht voor het cognitief functioneren, het leerklimaat, betrokkenheid van leerlingen. Ook was er 

aandacht voor het zelfstandig functioneren zoals huiswerk nakijken, verantwoordelijk zijn van leerlingen 

voor hun werk, zelf problemen oplossen en het sociaal functioneren, de cohesie in de groep, elkaar helpen, 

flexibel omgaan met verschillen, accepteren van verschillen, sterke kanten van elkaar kennen, communica-

tie.  

 

De school zet in op een positief leerklimaat/betrokkenheid. Met de vraag hoe het niveau van betrokkenheid 

te beïnvloeden is. Hoog betrokken kinderen zullen zich beter ontwikkelen dan laag betrokken leerlingen. We 

leren werken met de Leuvense betrokkenheidsschaal. 

Het team heeft de groepssessie ‘leren analyseren’ gevolgd.  

Leraren hebben  instructie ontvangen over het nut, de opzet en gebruik van groepsperiodeplannen.  

 



 
 

De nieuwe taalmethode is ingevoerd onder leiding van drs. J Drost voor groep 4 t/m7.  

De onderbouwcollega’s zijn begeleid bij de invoering van ‘Leerlijnen Jonge Kind’. Met deze invoering is er een 

belangrijke stap gezet naar het verder doorvoeren van de doorgaande lijnen in de school. 

N.a.v. dag van de leraar ontvingen leraren het boek ‘effectieve directe instructie’. 

 
Pedagogisch klimaat 

Het leerlingengedrag heeft regelmatig de aandacht. Leerlingen vragen om anticiperend leerkrachtgedrag. 

Geen accepterend. Afstemming tussen duo-collega’s is een punt van aandacht. Er is goede samenwerking 

met ambulante begeleiders welke overigens constateren dat er een bovengemiddeld aantal zorgarrange-

menten zijn aangevraagd. Deze zijn overigens door het samenwerkingsverband De Driegang wel toegekend. 

Het jaar 2018 zal o.a. staan in het teken van nader onderzoek inzake arrangementen. De vraag is of de 

school onvoldoende in staat is om zonder arrangementen de kinderen te helpen of dat er in de leerling po-

pulatie een bijzondere situatie waar te nemen is, die grond geeft voor een bovengemiddeld aantal arrange-

menten. We volgende resultaten van kinderen ook via een veiligheidsmonitor die binnen ZIEN! Ingevuld 

wordt door de leerlingen van groep 5 tot en met 8. De resultaten worden in 2018 bekend en in het vol-

gende jaarverslag besproken. 

We hopen en verwachten dat de aanpak van het pedagogisch klimaat niet alleen een zaak van school is 

maar ook van de ouders: samen staan we sterk en kunnen we kinderen helpen op te groeien tot personen 

die hun normen en waarden kennen en bereid zijn deze te hanteren, zeker vanuit Bijbels perspectief. 

 
 
Onderwijsprestaties 
De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de door de onderwijsin-
spectie gehanteerde (minimum)norm.   

 
Hierna treft u overzichten aan die tonen hoe het staat met de verschillende vakgebieden voor lezen, rekenen 
en taal in het schooljaar 2016-2017 t.o.v. het landelijk gemiddelde. Rood = onvoldoende, oranje = matig, 
groen = voldoende en blauw = goed. 



 
 

 
 

Conclusie: over het algemeen is er in het schooljaar 2016-2017 voldoende tot goed gescoord. Vooral rekenen 
en begrijpend lezen scoort erg goed. In groep 8 wordt op onderdelen laag gescoord. Dit betreft wel meestal 
toetsen die niet in voorgaande jaren zijn afgenomen.   
Het aanvankelijk lezen in groep 3 start moeizaam. We zien dat dit later wel op niveau komt.  
De Drie-Minuten-Toets in groep 4 valt beneden gemiddeld uit. Dit komt doordat er redelijk wat zwakke lezers 
in de groep zitten. Daarnaast is de groep erg groot en betreft deze veel zorgleerlingen.  
 
Centrale eindtoets 2017 
Bij de Centrale eindtoets 2017 (gemaakt door leerlingen van groep 8 in 2016-2017) is op onvoldoende niveau 
gescoord (gemiddeld 531,1 zonder correctie, 532 met correctie). Dit is lager dan in voorgaande jaren.  
Met betrekking tot het aanpakken van deze dalende trend en het stimuleren van goed onderwijs heeft de 
school naast bovengenoemde acties op diverse terreinen ingezet op schoolontwikkeling in de vorm van vol-
gen van nascholing op didactisch en pedagogisch terrein. Daarnaast wordt de zorgstructuur herzien, waar-
door ook duidelijkheid voor de leerkrachten zal ontstaan.  
 
 
 
 
 



 
 

In onderstaande tabel en grafiek zijn de citoscores van de leerlingen van de school afgezet tegen het landelijk 

gemiddelde.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tenslotte 
Over de hele lijn genomen scoort de school op alle vakgebieden op een gemiddeld goed niveau waarbij een 
accurate houding m.b.t. gesignaleerde dalende trends noodzakelijk is en een goede professionele uitwisse-
ling tussen teamleden kan leiden tot betere prestaties. De school heeft in schooljaar 2016-2017 daarom ook 
de leerlingenzorg herzien, waardoor eerder signalen worden opgepakt. Een belangrijk aandachtspunt is de 
dalende trend van de cito eindscore. Alleen schoolbrede interventies zullen deze trend kunnen ombuigen. 
 
Doorstroming 
De doorstroming naar het voortgezet onderwijs is op het niveau dat van de leerlingpopulatie wordt verwacht. 
Op basis van de toegestuurde leerlingresultaten kan geconcludeerd worden dat afstroom maar sporadisch 
voorgkomt na het eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Er is in enkele gevallen afstroom na drie jaar 
waargenomen. Gezien de tijdsduur kan deze afstroom ook ontstaan zijn op het voortgezet onderwijs.   
Het aantal leerlingen dat doubleert, blijft ruim binnen de gestelde normen.  
Er zijn geen leerlingen uitgestroomd naar het S(B)O. 
 

In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren opgenomen. 

 
 
   
 
 
 
 
Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 
Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, een organisatiesysteem voor het inrichten van groe-
pen. Er wordt in drie niveaus gewerkt. Daarnaast is een plusklas ingericht om de meer- en hoogbegaafden 
extra uitdaging te bieden en hen te leren hoe ze moeten leren.  
Het schoolplan 2015-2019 is eind 2015 vastgesteld. Gewoonlijk worden in dit plan de ontwikkeling van de 

school en de te behalen doelstellingen omschreven. Op basis van dit vierjarige beleidsdocument worden 

jaarlijks de jaarplannen gemaakt. Met de directiewissel is in 2016, zoals afgelopen jaar is vermeld, opnieuw 

een 0-meting gedaan. Daarnaast is er een uitgebreid plan voor scholing en training opgesteld i.v.m. het op 

niveau brengen van de reeds hierboven genoemde aandachtsgebieden.  

De onderwijsinspectie hoopt de school in D.V. juni 2018 te bezoeken om te bezien of en in hoeverre er sprake 

is van groei en stabiliteit op genoemde gebieden. 

 
Tevredenheid 
In dit jaar zijn er geen tevredenheidsonderzoeken onder ouders, het team en de kinderen afgenomen. In D.V. 
2018 worden de tevredenheidsonderzoeken onder ouders in de periode voor de zomervakantie uitgezet.  

Jaar standaardscore Landelijk gemiddelde 

2011 536,6 535,3 

2012 537,5 535,3 

2013 533,7 534,8 

2014 535,9 534,4 

2015 536,3 534,8 

2016 534,6 534,5 

2017 531,8 535,1 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VMBO BK 23% 18% 42% 32% 36% 25% 41% 

VMBO GT 18% 30% 27% 16% 16% 29% 33% 

HAVO/VWO 59% 52% 31% 52% 48% 46% 26% 



 
 

 
De ZIEN-vragenlijsten zijn door de leerkrachten en leerlingen (groep 5 t/m 8) ingevuld. De school heeft een 
pestprotocol. In het kader van het opstellen van een veiligheidsplan zal dit pestprotocol in schooljaar 2017-
2018 opnieuw in het team worden besproken. In  het veiligheidsplan wordt zowel de fysieke als de sociale 
veiligheid meegenomen.  Dit plan zal in 2018 worden vastgesteld. 
 
Kwaliteitszorg 
De kwaliteit wordt gevolgd door de volgende zaken: 

 Kwaliteitshandboek conform PDCA Deming circle ( in opbouw) 

 Externe audit in aanloop op nieuwe schoolplanperiode  

 Schoolbezoek bestuur; 

 Personeelstevredenheidsonderzoek; 

 Ouderenquête; 

 Leerlingenenquête; 

 Zelfevaluatie vragenlijsten 

 CITO LOVS toetsen  groepen 1 t/m 8; 

 CITO Entree toets groep 7; 

 CITO Eindtoets groep 8. 

 Inspectiebezoek  

 Verantwoordingsrapportage per kwartaal op alle domeinen in een vierjarencyclus (in opbouw)  
 
Naast het verzamelen en interpreteren van data is er sprake van de ontwikkeling en onderhouding van een 
kwaliteitscultuur op zowel teamniveau als bestuursniveau. Op teamniveau betreft dat studiedagen, collegiale 
consultaties, en individuele ontwikkeling. Op bestuursniveau richt men zich op zorgvuldig monitoren van 
processen en bevragen van directieleden inzake de voortgang van het primaire proces.   
Het blijkt in de praktijk, gezien de grote wisselingen in het team door langdurig zieken en de moeilijk in de 
vullen vacatures, best lastig om de kwaliteitscultuur te op een hoog niveau te houden. De ervaren werkdruk 
is in onderwijsland hoog en daar vormt onze school geen uitzondering op.  
 
Toekomstperspectief 
De school heeft de intentie in 2018 tot een verdergaande zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
en de onderwijsresultaten te komen, zodat: 

1) de opbrengsten op of boven de gestelde normen van inspectie komen en/of blijven;  
2) de opbrengsten op of boven de eigen gestelde normen komen en/of blijven, die op grond van de 

leerlingenpopulatie verwacht mogen worden (schoolbreed, klas niveau en individueel niveau). 
3) zicht op de kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt gecontinueerd, zodat de onderwijsbehoef-

ten daarop afgestemd kunnen worden. 
4) het individuele kind maximaal rendement kan halen uit zijn of haar gekregen talenten. 
5) een zogenaamd ‘early warning’-systeem onderhouden , waardoor in een zo vroeg mogelijk stadium 

bijgestuurd kan worden. Hierin komen alle meetpunten in de school integraal samen in één systeem, 
waarop analyses worden uitgevoerd. 

Onderzoek 
 
  
Samenwerkingsverbanden 
Passend onderwijs 
De school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Driegang. De school en De Drie-

gang zijn in gesprek over de hoeveelheid aangevraagde en verstrekte arrangementen. Deze liggen hoger dan 

bij een gemiddelde school uit deze regio. Een nader onderzoek zal plaatsvinden in D.V. 2018. We ervaren 

positieve ondersteuning door het samenwerkingsverband. De financiële middelen komen voor ruim 90% ten 

goede aan de zorg voor leerlingen. Het overige wordt besteed aan overhead. 



 
 

 
Gemeente Zederik 
Een belangrijke ‘speler’ in het onderwijsveld is de gemeente geworden. De gemeente (in ons geval Zederik) 
is mede verantwoordelijk voor zorg rond het kind en het gezin.  
De door school ingestelde commissie  ‘Zorgteam breed’ functioneert zeer goed. Aan dit 6 wekelijks overleg 
nemen deel: logopedist, maatschappelijk werk buurtzorg jong, interne begeleiders, BNT consult orthopeda-
goog, en de schoolleiding. Dit overleg richt zich op zowel preventieve als curatieve zorg.  
 

  



 
 

7.  Personeel 

 
Personele organisatie 

Per 31 december 2017 waren 22 personen in dienst van het bestuur. Gezamenlijk hadden zij een aanstelling 

van 13,1423 fte incl. BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen). In onderstaande tabel is de opbouw 

van het personeelsbestand per 31 december 2016 en per 31 december 2017 weergegeven. Per 31 december 

is afscheid genomen van een leerkracht. Deze beslissing is in goed overleg genomen ten gevolge van een 

dalend leerlingenaantal. 

   31-dec-16  31-dec-17 

Functie m/v personen WTF BAPO personen WTF BAPO 

directeur man 1 1,0000   1 1,0000 

leraar man 2 2,0000 0,1139 1 1,0000  

leraar vrouw 15 5,4335  15 5,7122  

leraar LB functie man 1 1,0000 0,1085 1 1,0000 0,1085 

leraar LB functie vrouw 3 2,5097 0,1139 3 2,3135 0,1139 

onderwijsassistent vrouw 1 0,0750   1 0,5750 

onderwijsassistent man 1 0,7000  1 0,4500 

Managementassistent man 1 0,3000  1 0,3500 

schoonmaker vrouw 2 0,7416   2 0,7416   

Totaal  24 13,7864 0,3740 23 13,1423  0,2224 

 

In 2017 is de totale werktijdfactor afgenomen met 0.6441 fte.  

 
Het integraal personeelsbeleid heeft ook in 2017 aandacht gekregen.  

In 2017 is veel geïnvesteerd om vervanging van ziekte-/zwangerschapsverloven te vervangen. Groep 5 heeft 

na uitval van een zieke leraar een turbulente periode achter de rug. Medio cursus 2017-2018 is passende 

vervanging gevonden.  

Meerdere collega’s hebben persoonlijk of in de directe leefomgeving te maken gehad met ernstige gezond-

heidszorgen.   

In verband met ziekte van de Interne Begeleiding en de kwaliteit van het zorgsysteem is eind cursus 2016-

2017 een interim IB functionaris bij de school betrokken. Vanaf die periode is gewerkt aan de opzet en in-

voering van een sturend onderwijskundig kader. In deze ontwikkeling stond en staat het eigenaarschap van 

de leraar centraal. Per 1 januari 2018 zal een nieuwe IB-er worden benoemd. 

Met een van de personeelsleden vierden we een 40 jarig jubileum. 

 

Teamleden werken aan de persoonlijke professionaliteit (Persoonlijke Actie Plannen = PAP). Daarover zijn in 

het verleden afspraken gemaakt, die in de bekwaamheidsdossiers van de leerkrachten zijn opgenomen. 

Het integraal personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. Bedoeld om maatschap-

pelijke en onderwijskundige ontwikkelingen te volgen.  

De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de gemaakte am-

bities per beleidsterrein. Op basis van de beleidsterreinen zijn er competenties vastgesteld (in de geest van 

de wet BIO) en de ambities zijn omgezet in criteria. Onze school vindt de volgende competenties richtingge-

vend voor de ontwikkeling van de medewerkers:   

 gerichtheid op kwaliteit 

 vakmatige beheersing 



 
 

 gebruik leertijd 

 pedagogisch handelen 

 didactisch handelen 

 zorg voor leerlingen 

 opbrengstgerichtheid 

 professionele instelling 

 communicatie 

 omgang met ICT 

 handelen vanuit de identiteit 

 
Ziekteverzuim 

Landelijk is het ziekteverzuim in het primair onderwijs 4,9%.  

ziekteverzuim in 2017 fluctueerde van 1,69% in januari 2017 tot 8,99 december 2017. Het gemiddelde ziek-

teverzuim was in 2017 4,55%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Huisvesting en ICT 

 
De huisvesting is kwalitatief zo goed als mogelijk op orde. Het onderhoud beperkt zich tot noodzakelijk on-
derhoud gezien de voorgenomen nieuwbouw. Dat is ook de reden dat er vanuit kostentechnisch oogpunt 
geen nieuw Meerjaren Onderhoudsplan is opgesteld.  
We zien uit naar een adequaat gebouw dat voldoet aan de eisen van ons veranderende onderwijs. 
 
De ICT data/software-structuur van de school is niet adequaat ingericht. Op basis hiervan, mede gelet op de 
in 2018 in werking tredende AVG wet, heeft het bestuur besloten om in 2018 de gehele ICT op veilige en 
werkbare wijze in te richten. Alle bij school betrokken geledingen moeten toegang hebben tot een  server-
omgeving ter bevordering van veilige en open communicatie.   

  



 
 

9. Communicatie en relaties 

 
De school heeft op verschillende manieren contact met de ouders. Dit zijn o.a. huisbezoeken en rapportbe-
sprekingen. Ook kunnen ouders de leerkrachten of directie altijd telefonisch benaderen of gewoon op school 
aanspreken. Verder is er het luistergesprek in het kader van educatief partnerschap. Dit is een gesprek met 
ouders in de eerste weken van het nieuwe cursusjaar waarbij de leerkracht vooral luistert naar de ouder, om 
zo de onderwijsbehoefte van de leerling vast te stellen. 
Andere vormen van contact zijn: nieuwsbrieven, schoolgids, ouderavonden, ouderenquête, ledenvergade-
ring, spreekuur, een open avond, gesprekken met de schoolbegeleider, logopedist of ambulante begeleider. 
In de schoolgids wordt concreet benoemd op welke wijze de contacten tussen ouders en school georgani-
seerd worden. 
Via het directie-overleg tussen een aantal scholen in de omgeving wordt getracht op verschillende terreinen 
samen te werken. Door verdergaande deregulering van het Ministerie van Onderwijs nemen de contacten 
met de gemeente Zederik toe. De directies participeren in het bestuurlijk overleg, met alle directies en de 
gemeente.  
Overige contacten die de school heeft, zijn o.a het Ministerie van Onderwijs, het samenwerkingsverband 
passend onderwijs De Driegang, Driestar Educatief, inspectie van onderwijs, GGD, Arbodienst en de bestu-
renorganisatie/administratiekantoor de VGS te Ridderkerk. 
  



 
 

10.  Financieel 

 
 

Analyse van het netto resultaat 

 

   
Realisatie 2017  Begroting 2017  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                1.063                   1.009               54  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -                           3                -3  

(B3) Overige baten 
 

                     22                        17                 5  

 

 

     
Totaal baten 

 
                1.085                   1.028               57  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   908                      910                -3  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     43                        38                 5  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     35                        43                -8  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                     98                        92                 6  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                1.084                   1.083                 1  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                      1                      -55               56  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                      1                         4                -2  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                      3                      -51               54  

 

Bovenstaande tabel geeft een weergaven van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele 

organisatie. Het resultaat van 2.644 euro is als volgt opgebouwd: 

   
Realisatie  Begroting  Verschil 

Kostenplaats 
 

x € 1.000  x € 1.000    

     
Eben Haëzerschool 

 
-511 

 
-57.475 

 
56.964 

Vereniging 
 

3.156 
 

6.507 
 

-3.351 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn verwerkt onder de overige baten en overige instellingslasten. De 

vereniging komt negatiever uit doordat de kosten leerlinggebonden activiteiten hoger lager dan de baten die 

daarvoor zijn ontvangen.  

 

De school heeft in 2017 een resultaat gerealiseerd van 511 euro negatief. Dit is veel positiever dan begroot. 

Onderstaand een beknopte toelichting over de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting per 

categorie. 

 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 54.000 euro. Dit kent 2 oorzaken. Ten 

eerste is dit voor 27.000 euro toe te wijzen aan indexaties op de bekostiging. In eerste instantie is de bekos-

tiging geïndexeerd voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loonkosten tegenover. Deze 

ontwikkeling is bewust buiten beschouwing gelaten in de begroting. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd 

voor een eenmalige uitkering van 500 euro per fte, die werknemers hebben ontvangen. In de begroting was 



 
 

voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met volledige compensatie. Daarnaast waren de inkomsten 

voor passend onderwijs (inclusief arrangementen) begroot voor 36.000 euro. Hiervoor is echter 64.000 euro 

ontvangen.  

 

(B2) – De overige overheidsbijdragen waren begroot voor 2.500 euro maar laten geen realisatie zien. De 

ontvangsten die hier waren begroot waren baten voor zorgbegeleiding en een subsidie bewegingsonderwijs.   

 

(B3) – Binnen de overige baten is circa 5.000 euro meer ontvangen dan begroot. Dit bestaat voornamelijk 

uit niet begrote inkomsten voor een muzieksubsidie.  

 

(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau 3.000 euro lager uit dan begroot. De personele lasten 

bestaan uit zowel loonkosten als overige personele lasten. Eerstgenoemde laat een besparing zien van 11.000 

euro, en de personele lasten een overschrijding van 8.000 euro.  

 

De inzet op onderwijzend personeel is lager geweest waardoor de kosten hiervoor lager uitkwamen. Dit is 

gedeeltelijk tenietgedaan door meer inzet op onderwijs ondersteunend personeel. De grootste besparing zit 

echter in de vervangingslasten. Hiervoor was 11.000 euro begroot. Door het gedeeltelijk niet vervangen van 

ziekte en zwangerschap zijn de vergoedingen die hiervoor zijn ontvangen veel hoger dan de lasten. Hierdoor 

is het voordeel uiteindelijk circa 20.000 euro. Daardoor zijn de gestegen pensioenlasten niet zichtbaar binnen 

deze post terwijl in de bekostiging hier wel extra gelden voor zijn ontvangen.  

 

De overschrijding op de overige personele lasten zijn met name veroorzaakt door 50.000 euro hogere lasten 

voor scholing/schoolontwikkeling (Onderwijs in Balans / De lerende school). Daar staat tegenover dat er een 

ontslagvergoeding was begroot, welke uiteindelijk reeds in 2016 is verwerkt. Hoewel dit dus een verschuiving 

betreft compenseert het dit jaar de overschrijding. De kosten van extern personeel is uiteindelijk hoger uitge-

vallen door inzet van een externe IB-er.  

 

(L2) – De afschrijvingen zijn 5.000 euro hoger dan begroot. Dat is veroorzaakt doordat er inventaris is 

gedesinvesteerd terwijl dit op de balans nog een waarde had. Dit boekverlies is verwerkt onder de afschrijvin-

gen.   

 

(L3) – De huisvestingslasten zijn 8.000 euro lager dan begroot. De dotatie aan de voorziening groot onder-

houd is naar beneden bijgesteld en de kosten energie kwamen lager uit door een afrekening.  

 

(L4) – De overige instellingslasten zijn 6.000 euro hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door extra lasten 

voor een handboek privacy, een risico-analyse en advies aangaande de bestuursstructuur en personeel. 

 

(R1) – De rentebaten zijn veel lager dan begroot door de aanhoudende lage rente.  

 

Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    

Materiële vaste activa               424                443                461  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -    

       
Totaal vaste activa               424                443                461  

       



 
 

Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen                67                 57                 60  

Liquide middelen               496                488                449  

       
Totaal vlottende activa               563                545                510  

       
Totaal activa               986                988                971  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               596                595                678  

Bestemmingsreserves publiek                  3                   3                 12  

Bestemmingsreserves privaat               138                135                130  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen               736                734                820  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                93                 77                 62  

Langlopende schulden  
 

                -                    -    

Kortlopende schulden               157                177                 89  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               986                988                971  

 

De investeringen in 2017 zijn lager geweest dan de afschrijvingen waardoor de post materiële vaste activa 

is afgenomen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn toegenomen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen de reserves wordt 

onderscheid gemaakt tussen publieke (school) en private (vereniging) reserves. 

De voorzieningen zijn met 16.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 15.700 euro ge-

doteerd en er is niets onttrokken.  

 

Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële ge-

zondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 2016 en 2017, wordt tevens de 

algemene adviesnorm weergegeven. 

 

Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 3,58 3,09 5,74 

Solvabiliteit 0,50 0,75 0,74 0,84 

Rentabiliteit n.v.t. 0,24% -8,22% 3,06% 

Huisvestingsratio max.10% 3,86% 3,67% 5,29% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 29,39% 28,25% 34,35% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 15,54% 14,44% 21,40% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 69,19% 70,69% 67,48% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 56,54% 57,97% 55,46% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen ruimschoots aan de gestelde normen. De school kan dus zowel op 

de korte als de lange termijn aan haar verplichtingen voldoen. De rentabiliteit laat de afgelopen jaren een 

wisselend beeld zien.  

 



 
 

De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel geld weglekt 

aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud. In 2017 was dit kengetal 

onder de 4% wat dus binnen de norm is. 

 

Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een algemene norm gehanteerd van 15%. 

Afgelopen jaren is het weerstandsvermogen gedaald naar 29% (schoolniveau 15,5%), wat voldoende is. Ove-

rigens hanteert de overheid een andere berekening (die feitelijk meer past bij een grotere organisatie) van 

het weerstandsvermogen met een norm van 5%. Wanneer deze berekening wordt aangehouden heeft de 

school een weerstandsvermogen van 69%.  

 

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Dan geldt een 

maximale norm van 60%. Op privaat niveau wordt deze norm overschreden.  

 

Investerings- en financieringsbeleid 

In 2017 is er voor bijna 24.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

30.000 euro. Er is in 2017 een bedrag van 43.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa 

is gedaald.  

 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 

 

ICT 2.317 euro 

Inventaris en apparatuur 3.057 euro 

Leermiddelen 18.466 euro 

 23.840  
 

De investeringen in ICT betrof beeldschermen en tablets. De investeringen in inventaris waren een inbraak-

systeem en een microfoon. De leermiddelen hebben betrekking op de methodes Taalactief en Pennenstreken.  

 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe krediet-

verstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 

Treasury verslag 

In 2017 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 

wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. 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 bestuur 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, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de 

wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoor-

delijkheden 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. 

 
 

 
 
 



 
 

11.  Continuïteit 

 
 

 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. 

Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, ontwikkelingen in de cao en het nieuwe 

regeerakkoord. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2018. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum 2016 2017  2018 2019 2020 2021 

Onderbouw totaal 106 103  100 99 96 92 

Bovenbouw totaal 96 101  109 104 111 106 

Leerlingtotaal 202 204  209 203 207 198 

 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onderwijzend personeel 10,06 9,86 9,56 9,56 9,56 9,56 

Onderwijsondersteunend personeel  1,43 1,83 1,61 1,61 1,61 1,61 

Schoonmaak 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Vervanging eigen rekening 0,20 0,33 0,25 0,25 0,25 0,25 

Totaal 12,43 12,76 12,16 12,16 12,16 12,16 

 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal met de daarbij beho-

rende inzet. Het leerlingaantal is ten opzichte van 2016 met 2 leerlingen gestegen. De jaren daarvoor is het 

leerlingaantal juist fors gedaald. Er is een betrouwbare inschatting gemaakt voor de instroom van nieuwe 

leerlingen waarbij de leerlingaantallen de komende jaren redelijk stabiel zijn.  

 

De inzet wordt afgestemd met het leerlingaantal. Het doel is om het onderwijs zo in te richten dat efficiënt 

wordt omgegaan met de beschikbare middelen en er positieve onderwijskundige en financiële resultaten ge-

realiseerd kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met een afnemende inzet van onderwijzend personeel. 

Gedeeltelijk betreft dit een verschuiving naar onderwijs ondersteunend personeel dat in 2018 toeneemt, maar 

vervolgens in 2019 weer licht afneemt.  

 

Staat van baten en lasten – begroting 

   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2017  2018  2019  2020   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  1.063  1.035  1.043  1.035 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

(B3) Overige baten  22  16  16  16 

         
Totaal baten  1.085  1.051  1.059  1.051 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  908  904  854  862 

(L2) Afschrijvingen  43  34  33  33 

(L3) Huisvestingslasten  35  42  42  42 



 
 

(L4) Overige instellingslasten  98  97  98  98 

  
       

Totaal lasten  1.084  1.078  1.027  1.035 

  
       

Saldo baten en lasten  1  -26  33  16 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  1  2  2  2 

  
       

Nettoresultaat  3  -25  34  17 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de in 2018 een negatief resultaat wordt verwachte en de jaren erop 

positief. Op de langere termijn (niet getoond) wordt rekening gehouden met afnemend resultaten tot negatief 

in 2022. In de begroting is nog geen rekening gehouden met extra middelen die via het nieuwe regeerakkoord 

worden verstrekt voor werkdrukvermindering. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit ingezet wor-

den in een ruimere formatie om zo in te spelen op het verlagen van de werkdruk. 

 

Balans – begroting 

 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa               424                406                383                396  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

         
Totaal vaste activa               424                406                383                396  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    

Vorderingen                67                 55                 55                 55  

Effecten                 -                    -                    -                    -    

Liquide middelen               496                503                581                606  

         
Totaal vlottende activa               563                558                635                661  

         

Totaal activa              986               964            1.019            1.057  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

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

         
Algemene reserve               596                572                600                611  

Best. reserve publiek                  3                   3                   3                   3  

Best. reserve privaat               138                148                155                161  

Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen               736                723                758                775  

  
       

Voorzieningen                93                117                137                157  

Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden               157                124                124                124  

  
       

Totaal passiva              986               964            1.019            1.057  



 
 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 2017 is gebaseerd 

op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting 

van 2017 per het najaar 2017. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ont-

wikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Op het balansoverzicht is te zien dat de vaste activa verder af zullen nemen met name doordat er beperkte 

investeringen zijn voorzien.  

 

Het eigen vermogen ontwikkelt zich conform de begrote resultaten. De voorziening groot onderhoud laat een 

stijgend verloop zien aangezien er nauwelijks onttrekkingen worden gerealiseerd wegens verwachte nieuw-

bouw. 

 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle 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/toezicht. De basis voor de verantwoording 

wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie 

wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo 

veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

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 betrouwbaarheid van informatie 

gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een 

Service Level Agreement van toepassing.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van risico’s. Eén 

van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Jaarlijks is dit een 

terugkomend fenomeen. In dit hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan de extra middelen die nu in het 

regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een positief risico/scenario. Vooralsnog is hierop sturen 

nog onzeker. 

 

Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich voor-

doen kan er sprake zijn van financiële risico’s. Ook als het gaat om groot onderhoudslasten bestaat er een 

risico op onverwachte lasten. 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 worden.  

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet- financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor 

dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

Beheersing van 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 voldoende eigen ver-

mogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt 

van een standaard risicoprofiel 15%.  

 



 
 

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 is 

hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon 

is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 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 gevaar gebracht hebben. 

Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  

 

 
 
 
 


