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WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Ds. Koelmanschool te Gorinchem die uitgaat van de 
‘Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag’ te 
Gorinchem. 
Het verslag is primair bedoeld voor de leden van de schoolvereniging, de ouders/verzorgers van onze 
kinderen, de MR, het personeel van de school en de onderwijsinspectie. 
 
Middels dit verslag leggen het bestuur en de directie verantwoording af van het gevoerde beleid en 
de behaalde resultaten. Daarnaast wordt u op de hoogte gesteld van hetgeen zich heeft voorgedaan 
in het kalenderjaar 2016. 
Achtereenvolgens treft u het verslag aan van de directie, de secretaris, de penningmeester en de 
toezichthouders.  
 
We hopen dat dit verslag leesbaar, duidelijk en compleet is. Indien er volgens u relevante zaken 
ontbreken of u zinvolle suggesties heeft, laat het ons dan weten. Wij staan open voor verbetering en 
stellen het op prijs wanneer u met ons meedenkt. 
 
 
Bestuur Ds. Koelmanschool 
secretariaat@koelmangorinchem.nl 
 
 
  

Naam vereniging Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op 
reformatorische grondslag te Gorinchem 

Bestuursnummer 50988 
  
Naam school Ds. Koelmanschool 
Brin nummer school 06NX 
Adres school Tapperstraat 1 

4204 TR  Gorinchem 
Telefoonnummer 0183 621645 
E-mail school info@koelmangorinchem.nl 
Website www.koelmangorinchem.nl 

mailto:secretariaat@koelmangorinchem.nl
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JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 

1. Algemeen 

1.1  Inleiding 
Het jaar 2016 is geschiedenis. Zoals ieder jaar, is ook 2016 een jaar waarin veel is gepasseerd. 
Wereldwijd, op onze school, maar ongetwijfeld ook in ieders persoonlijk leven. Als we zien op wat 
ons allemaal geschonken is, is er reden tot dankbaarheid. 
Iedere dag mochten de schooldeuren opengaan en hoorden de leerlingen de boodschap van zonde 
en genade, hoorden ze van de drie stukken, de twee wegen en  van de Éne Naam onder de hemel 
door Dewelke wij moeten zalig worden.  
Daarnaast mochten de kinderen ook toegerust en voorbereid worden voor een plaats in deze 
maatschappij.   
Onze wens en bede is dat de Heere dat alles met Zijn onmisbare zegen zou willen achtervolgen, 
opdat het werk voor tijd en eeuwigheid vruchten mag voortbrengen en dat Gode tot eer en onze 
zielen tot zaligheid! 
 
In de directiebijdrage leggen we verantwoording af van het gevoerde beleid op onze school en zetten 
we de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. 
  
1.2 Grondslag 
De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid zijn de basis en leidraad voor ons 
handelen. Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en 
gelijkenis. Door de zondeval is de mens onpeilbaar diep gevallen en verdient de eeuwige dood. God 
heeft in Zijn onbegrijpelijke liefde Zijn eigen Zoon naar de wereld gezonden. Door de werking van de 
Heilige Geest kunnen zondaren opnieuw geboren worden en tot bekering en geloof in Christus 
komen. Wanneer dat gebeurt, gaat de mens weer beantwoorden aan het scheppingsdoel; God 
liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. 
Wij geloven dat God hiervoor het onderwijzend personeel kan én wil gebruiken, die de kinderen 
biddend, met bewogenheid en betrokkenheid onderwijzen in deze weg der zaligheid én het 
voorbereiden op een plaats in de maatschappij. 
 
1.3 Visie en uitgangspunten 

 Wij zien ieder kind als een uniek schepsel van God en heeft een unieke samenstelling van 
vermogens, talenten en eigenschappen meegekregen om daarmee God te dienen, maar ook de 
naaste. 

 Wij zien het personeel als gezagsdrager en identificatiefiguur. De leerkracht zien we specifieker 
getypeerd in de herder die beschermt, de tuinier die liefdevol zorgt, de leraar die kennis, 
vaardigheden, houding en inzicht meegeeft, de gids die de leerlingen bij de hand neemt en de 
weg wijst en de profeet die leerlingen onderwijst over God en de Bijbel. 

 Wij zien ouders een primaire (opvoedings) verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen die 
God aan hen heeft toevertrouwd. 

 Wij willen de Ds. Koelmanschool zich zo laten ontwikkelen dat alle personeelsleden, in 
samenwerking met ouders, de grondslag gestalte geven én de kinderen door goed en compleet 
onderwijs voorbereiden en toerusten voor een plaats in de maatschappij, waarin ze zelfstandig 
en vaak in samenwerking met anderen en andersdenkenden een taak moeten verrichten. 

 Wij zien om ons heen een snel veranderende, geseculariseerde maatschappij met onchristelijke 
en antichristelijke invloeden. 
 

1.4 Doel / kernopdracht van de schoolorganisatie 
Wij onderwijzen kinderen met bewogenheid en betrokkenheid in de weg der zaligheid, opdat ze God 
lief zullen hebben boven alles en de naaste als zichzelf. 
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Wij geven de kinderen goed en compleet onderwijs, waarin ze worden toegerust voor een plaats in 
de maatschappij, waarin ze zelfstandig en vaak in samenwerking met anderen en andersdenkenden 
een taak moeten verrichten. 
 
We hebben en benoemen hiervoor teamleden, die de grondslag van de school van harte 
onderschrijven, deze uitdragen in leer en leven, actief bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling, 
reflecteren op eigen gedrag en kennis delen met collega’s en ouders. 
 
Vanwege onze identiteit is de school onderscheiden van andere PO scholen in Gorinchem en de 
nabije omgeving.  
 

Onze missie is als volgt samen te vatten: 
‘Christelijk onderwijs met oog en hart voor het kind’. Met het werken aan onze opdracht willen we 
steeds voor ogen houden dat kinderen meer zijn dan hun hoofd. Kinderen hebben ook handen en 
een hart! De slogan van onze school luidt dan ook:  

 

Geleid door Gods Woord; 
Gericht op het kind; 

  Gelet op ieders gaven. 
 
1.5 Toelatingsbeleid 
Als ouders hun kind(eren) op onze school willen laten inschrijven, vragen wij van hen een schriftelijke 
verklaring waarin wordt aangegeven dat de grondslag en de daaruit voortvloeiende levensstijl wordt 
onderschreven. Hiermee wordt verklaard dat er gehandeld zal worden conform de door het bestuur 
opgestelde richtlijnen.  

 
1.6 Schoolorganisatie 
In het onderstaande organigram zijn de functies en taken weergegeven in een hiërarchische lijn. 

 
De school wordt geleid door de directeur, die daarbij ondersteund wordt door drie 
bouwcoördinatoren. Samen vormen zij het managementteam (MT).  
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de betreffende bouw. 
De schoolleiding zorgt ervoor dat de leraren voldoende tijd en middelen hebben om hun werk goed 
te doen en dat de medewerkers zichzelf ontwikkelen. 
Het MT bereidt beleid voor, dat voorgelegd wordt aan het team. Om draagvlak te creëren spreekt en 
denkt het team mee over het te voeren beleid op de school. 
 
1.7  Aantal leerlingen op 1 oktober  
Onze school werd op 1 oktober 2016 bezocht door 301 leerlingen.  
Het aantal leerlingen wat de Ds. Koelmanschool bezoekt is de afgelopen jaren gedaald en zal volgens 
de prognose stabiliseren rond 280 à 290 leerlingen.  
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Veel kinderen die onze school bezoeken komen uit Gorinchem. Daarnaast komen er kinderen uit zo’n 
20 plaatsen in de wijde omgeving van de school.  
De ouders van kinderen die onze school bezoeken, zijn vrijwel allemaal lid van één van de 
reformatorische kerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Onderwijs  

2.1  (Onderwijskundige) speerpunten 
Het managementteam stelt jaarlijks een onderwijskundig jaarplan op. Het jaarplan is een middel om 
zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling en de voortgang van de (onderwijskundige) 
speerpunten op onze school. Met onderstaande punten hebben wij ons in het verslagjaar 2016 
beziggehouden.  
 

 Identiteit 
In de eerste helft van 2016 heeft het team nagedacht over het thema Adamskinderen of 
Abrahamskinderen en de betekenis van de Heilige Doop in het benaderen van de kinderen.  
In de tweede helft van het jaar heeft het team nagedacht en gesproken over het Christelijk 
leraarschap, tussen roeping en vreemdelingschap. Ds. P. de Vries, Hersteld Hervormd 
predikant te Boven-Hardinxveld heeft dit thema met ons ingeleid.  

 Godsdienstonderwijs 
De diverse vertelroosters van de methode ‘Hoor het Woord’ zijn gescreend en in verband 
met een doorgaande lijn zijn er enkele wijzigingen aangebracht.  

 Technisch lezen  
Na een uitgebreid oriëntatietraject o.l.v. de taalcoördinator is er voor gekozen om de 
leesmethode ‘Leesfontein’ aan te schaffen. Met behulp van deze methode kan er gerichter 
instructie gegeven worden bij het voortgezet lezen. Technisch lezen is tevens weer één van 
de belangrijkste voorwaarden voor begrijpend lezen.  

 Burgerschap 
In 2016 is er in het team meerdere malen gesproken over een praktische invulling inzake 
burgerschap. Diverse ideeën en ervaringen zijn gedeeld en vastgelegd. Tevens is er aandacht 
besteed aan de attitude van leerkrachten om burgerschapsmomenten te zien en uit te 
buiten.  

 Vaderlandse Geschiedenis 
De in 2015-2016 ingevoerde methode ‘Venster op Nederland’ is geïmplementeerd. 
Knelpunten zijn besproken en indien mogelijk opgelost en succeservaringen zijn gedeeld. 
Omdat kerkgeschiedenis in deze methode ontbreekt, is er daarnaast in groep 7 en 8 gewerkt 
met een eigen leerlijn kerkgeschiedenis.  

 Sociale vaardigheid (SoVa) 
Na een uitgebreid oriëntatietraject is gekozen voor de methode ‘Goed Gedaan’. Omdat 
enkele verhalen niet strookten met de identiteit, zijn deze herschreven of worden 
herschreven. In 2017-2018 moeten alle groepen met de deels aangepaste methode werken.  

 Sociale Veiligheid | Respectvol omgaan met de ander | pestprotocol 
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In 2016 heeft de vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator alle groepen bezocht om uitleg 
te geven over de functie. Jaarlijks wordt de (sociale) veiligheidsbeleving van de leerlingen 
gemonitord.  

 Begrijpend Lezen 
In 2016 is besloten te gaan werken met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit betreft een methode 
met actuele, aansprekende teksten uit het nieuws. In dit cursusjaar is er o.l.v. de 
taalcoördinator ingestoken op een goede implementatie. Dit krijgt in 2017 een vervolg.  

 Didactiek | Instructie 
Een goede, expliciete, directe instructie is een voorwaarde voor betrokken leerlingen en 
goede opbrengsten. Het team heeft in 2015 een eerste studiemiddag gevolgd o.l.v. een 
deskundige. In 2016 is dit traject voortgezet.  

 Cao-PO  
Per 1 augustus 2016 wordt er op school aandacht besteed aan de 40-urige werkweek. Dat 
betekent dat er één, i.p.v. twee weken meivakantie wordt ingepland. Het doel is uiteindelijk 
een betere verspreiding van de werkzaamheden over het schooljaar.   

 Verkeer 
In 2016 is besloten dat groep 7 mee gaat doen aan het praktisch verkeersexamen. In het 
voorjaar van 2017 zal dit voor de eerste keer worden afgenomen. 

 Engels 
Leerkrachten moeten zich competent voelen om Engels te geven. In 2016 hebben 9 collega’s 
zich ingeschreven voor een scholingstraject Engels.  

 
2.2 Passend Onderwijs 

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. 
De reformatorische scholen hebben hun krachten gebundeld in een eigen samenwerkingsverband, 
genaamd ‘Berséba.’ 
Het doel is dat er voor iedere leerling zoveel mogelijk thuis nabij onderwijs wordt gegeven. Om dit te 
realiseren kan er bij het samenwerkingsverband (SWV) Berséba een toelaatbaarheidsverklaring 
Speciaal Onderwijs of een ondersteuningsarrangement worden aangevraagd. 
Met de invoering van Passend Onderwijs worden alle kinderen uit onze achterban, ook met extra of 
speciale onderwijsbehoeften, op onze school aangemeld. Vervolgens dient het reguliere 
basisonderwijs, onze school dus, te zorgen voor een goede en passende plaatsing. 
In 2016 namen 4 leerlingen deel aan ons onderwijs die een extra ondersteuningsarrangement kregen 
toegekend van Berséba. Eén leerlingen kreeg extra ondersteuning in verband met een chronische 
aandoening, drie leerlingen wegens een (Z)MLK indicatie.  
Daarnaast is één leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs.  
 
2.3  Kwaliteitszorg 
Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. 
We hebben op basis van het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en de missie en visie 
van onze school 13 beleidsterreinen vastgesteld, die de basis vormen van ons kwaliteitszorgsysteem.  
 
Op basis van het onderstaande evaluatieplan worden de 13 beleidsterreinen periodiek geëvalueerd. 
Alle personeelsleden krijgen in dat geval de gelegenheid om a.d.h.v. een vragenlijst de 
beleidsterreinen te evalueren. De rapportages worden in het team geëvalueerd en gerapporteerd 
aan het bestuur.  
De verbeterpunten worden vastgelegd in het verbeterdoelendocument en zo mogelijk opgenomen in 
het onderwijskundig jaarplan voor het volgende cursusjaar. Hierbij wordt gekeken naar het 
schoolplan, de actuele ontwikkelingen en de draagkracht van het team. 
In het verslagjaar 2016 zijn de kaarten opbrengsten, kwaliteitszorg, levensbeschouwelijke identiteit, 
burgerschap en sociale integratie, beroepshouding en schoolklimaat afgenomen.  
Op basis van deze zelfevaluatie zijn er een aantal aandachtspunten voor 2017 e.v. geformuleerd.  
- Blijvend aandacht voor de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
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- Kritische blik op de urentabel voor met name de middenbouw. Er wordt bekeken of er 
aanpassingen doorgevoerd kunnen worden met betrekking tot de kernvakken als technisch lezen 
en rekenen.  

- Inzet onderwijsassistentie: Voor het cursusjaar 2017-2018 wordt de inzet van de 
onderwijsassistentie waar nodig aangepast en/of uitgebreid.  

- Het planmatig verlenen van zorg is voor de komende jaren een aandachtspunt. De inspectie 
beoordeelde de zorg positief. Echter, door het toenemende aantal ‘zorgvragen’ ontstaat er bij 
het personeel de behoefte aan een bepaalde vorm van clustering van zorgacties. Hier wordt de 
komende periode onderzoek naar gedaan.  

 
Evaluatieplan: 

Kwaliteitskaarten 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Levensbeschouwelijke identiteit KwZ1-1 KwZ-1 KwZ-1 KwZ-1 

Beroepshouding  KwZ-2  KwZ-1 

Opbrengsten KwZ-3  KwZ-3  

Aanbod KwZ-2    

Tijd KwZ-2    

Schoolklimaat  KwZ-2   

Pedagogisch handelen  KwZ-3   

Didactisch handelen   KwZ-2  

Actieve en zelfstandige rol van de leerling   KwZ-2  

Afstemming   KwZ-3  

Zorg en begeleiding en toetsinstrumenten  KwZ-3  KwZ-2 

Kwaliteitszorg KwZ-3    

Burgerschap en Sociale Integratie KwZ-1 KwZ-1 KwZ-1 KwZ-1 

 
 
2.4  Onderwijs en opbrengsten  
Cito-LVS 
De scores van het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS) zijn twee keer per jaar besproken tijdens een 
kwaliteitszorgvergadering. We analyseren met elkaar de resultaten en stellen, indien nodig, 
verbeterdoelen vast. Op basis van historische gegevens en de actuele onderwijskundige 
ontwikkelingen zijn streefdoelen opgesteld, die met het oog op onze leerlingenpopulatie haalbaar 
zouden moeten zijn. Deze streefdoelen liggen over het algemeen hoger dan inspectienormen.  
Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van 2015-2016 met daarbij enkele 
opmerkingen.  

 
 

 

 

 De resultaten voor A, B en C liggen rond 
onze streefdoelen 

 Het percentage D/E is iets hoger dan de 
streefdoelen.  

 Bij een aantal leerlingen is een 
dyslexietraject gestart 

 Vanaf 2016-2017 wordt er gewerkt met een 
methode voortgezet technisch lezen. De 
implementatie is voor het komende jaar een 
speerpunt. 

 
 
 

                                                           
1
 Kwaliteitszorgvergadering 



 

Jaarverslag 2016 Ds. Koelmanschool Gorinchem  11 

 

 

 

 Er is voor het tweede jaar een strengere 
normering gehanteerd 

 De opbrengsten komen in de buurt van de 
streefdoelen 

 In 2015-2016 is de methode Nieuwsbegrip 
ingezet 

 Begrijpend lezen en de aanpak daarvan blijft 
een speerpunt 

 
 
 

 

 

 

 Het aantal leerlingen met een A ligt boven 
het streefdoel 

 Een aantal leerlingen met D of E hebben 
dyslexie 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Het streefdoel voor A is ruim behaald 

 Het aantal leerlingen met C ligt hoger dan 
het streefdoel 

 In groep 3 is een nieuw type toets 
afgenomen met een duidelijk hogere 
moeilijkheidsgraad 
 

 
 
Cito-eindtoets  
Alle scholen dienen zich te verantwoorden met de ongecorrigeerde schoolscore.   
De onder- en bovengrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.2 
Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage 
gewichtenleerlingen op de teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar.  
In de tabel is het percentage gewichtenleerlingen (LG) voor onze school vermeld.  
De resultaten van de Cito-eindtoets liggen in 2016 onder het landelijk gemiddelde en boven de 
ondergrens. De beoordeling is derhalve voldoende. 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.  
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Jaar Ondergrens 
Inspectie 

LG 

Landelijk 
gemiddelde 

LG 

Landelijk 
gemiddelde 

Totaal 

Bovengrens 
Inspectie 

LG 

Score 
school 

Percentage 
LG 

Beoordeling 
Inspectie 

2013-2014 532,4 534,6 534,4 536,1 535,8 18% Voldoende 
2014-2015 532,4 534,4 534,8 536,4 534,8 18% Voldoende 
2015-2016 532,6 534,6 534,5 536,6 533,1 16% Voldoende 

 
In de onderstaande grafiek zijn de uitstroompercentages van de achterliggende 5 jaar weergegeven.  
 

 
 

De opbrengsten blijven continu aandacht vragen. Directie en IB voeren twee maal per jaar analyse 
gesprekken met de leerkrachten. Op basis daarvan worden acties en indien nodig verbeterplannen 
uitgezet. 
De vele zwangerschappen en gevallen van (langdurige) ziekte zijn van invloed op de stabiliteit en 
continuïteit in de groepen. De directie spant zich maximaal in om de vervanging adequaat te regelen, 
teneinde het onderwijsproces soepel te laten verlopen.  
Recent is er een aanpassing doorgevoerd in het deeltijdbeleid. Op deze wijze willen we waarborgen 
dat er maximaal twee leerkrachten voor een groep staan, wat het onderwijs en de zorg ten goede 
komt.  
 
2.5 Onderwijsinspectie 
De inspectie maakt van elke school, vestiging of afdeling een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken 
naar de onderwerpen resultaten (eindexamens, eindtoetsen basisonderwijs e.d.). Ook wordt er een 
analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien naar aanleiding van 
de analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school basistoezicht toe.  
Op 24 oktober 2013 is aan onze school voor het laatst het basistoezicht toegekend. De Ds. 
Koelmanschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de 
periode van één jaar geen verder toezicht plaats.  
 
2.6 Activiteiten  

 25 januari was er een druk bezochte informatieavond voor nieuwe ouders. Op 5 februari hebben 
de nieuwe ouders de gelegenheid gehad om in een kleuterklas te kijken.  

 29 januari was er ter voorbereiding op de stroopwafelactie een themadag voor stichting Bonisa. 
De stroopwafelactie heeft ruim € 5700,- opgebracht.  

 1 maart was er een ouderavond media opvoeding. De leerlingen van groep 8 waren hierbij ook 
aanwezig.   

 17 maart heeft een deel van de leerlingen meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Dit betreft 
een reken-wiskunde wedstrijd waar jaarlijks zo’n 110.000 leerlingen aan meedoen. 

 20 maart is er in alle groepen aandacht besteed aan de heilsfeiten Goede Vrijdag en Pasen.  

 22 april was er in verband met Koningsdag een spelletjesmiddag.  

 12 mei is in de Johanneskerk met de groepen 6-8 het heilsfeit van Pinksteren herdacht  
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verdeling fte's 

directie

op

oop

 7 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgelegd. Iedereen is 
geslaagd.  

 25 mei was er de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging.  

 2 juni was er ter afsluiting van de projectweek een kijkavond die zeer druk werd bezocht. Het 
thema van deze projectweek was ‘boeken’.   

 5 juli hebben we met de hele school het jaar afgesloten op het plein. Meester Hoepel heeft een 
bijbelvertelling gehouden over de rijke dwaas.  

 6 juli is groep 8 op afscheidsreis geweest. Op 7 juli hebben deze leerlingen in de Gomarus SG 
afscheid genomen.  

 22 augustus hebben we het jaar geopend in de Johanneskerk. Meester Lindenholz heeft een 
bijbelvertelling gehouden over het gebed van Salomo. ’s Middags heeft Ds. P. de Vries, hersteld 
hervormd predikant van Boven-Hardinxveld, voor het personeel en bestuur een inleiding 
gehouden over ‘Christelijk leraarschap, tussen roeping en vreemdelingschap’.  

 Begin september hebben alle leerkrachten een informatieavond verzorgd. Tijdens deze avond 
werden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de nieuwe groep.  

 20 september heeft groep 8 de Prinsjesdag in Den Haag bezocht.  

 31 oktober is er in alle groepen aandacht besteed aan de Reformatie.  

 11 november hebben de leerlingen meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt. 

 22 december hebben we met de groepen 1-4 het heilsfeit van Kerst herdacht. De avond is 
gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. Een 
dag later hebben de groepen 5-8 hierbij stilgestaan in de eigen groepen.  

3. Personeel 
In totaal zijn er 35 personeelsleden (fulltimers, parttimers en 
invallers) verbonden aan de school. 
Het aantal personeelsleden over 2016 bedroeg gemiddeld 18,8 fte. 
De verdeling van deze fte’s is als volgt:  
Directie: 5,7%, Onderwijzend personeel: 81,9%, 
Onderwijsondersteunend personeel: 12,4%.  
De gemiddelde leeftijd van het personeel lag op 1 oktober 2016 op 
36,9 jaar.  
 
3.1 Ziekte | Verzuimpercentage 
Het ziekteverzuimpercentage in het schooljaar 2016 was 3,85%. Helaas hebben we in verband met 
een ongeval te maken gehad met langdurig ziekteverzuim. Wij zijn dankbaar dat betreffende collega 
het werk weer volledig kan verrichten.  
 
3.2 Beleid inzake ontslag 
We volgen hierin de cao PO-onderwijs.  
Aan de hand van prognoses van de leerlingenontwikkeling en de werkelijke situatie hebben we een 
meerjarenbeleid m.b.t. het formatieplan. Dit geeft aan dat, aan de hand van de 
leerlingenontwikkeling, de inzet van fte’s over de komende vier jaar daalt. Indien er een situatie 
ontstaat van over-benoeming, willen we zoveel mogelijk de oplossing zoeken in een ‘natuurlijk’ 
verloop. 
 
3.2 Huwelijk 

 24 maart is juf Boogaard in het huwelijk getreden met Jan Baaijense.  

 15 juni is juf Van Wijk in het huwelijk getreden met Willem van der Schans.  

 14 oktober is juf Van Werkhoven in het huwelijk getreden met Arjan van de Werken. 

 24 november is juf Zaayer in het huwelijk getreden met Johan Geneugelijk.   
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3.3 Gezinsuitbreiding 

 Juf Voorwinden en haar man werden op 31 maart verblijd met de geboorte van een zoon Jan 
Adriaan (Jaron). 

 Meester en juf Lindenholz werden op 2 april verblijd met de geboorte van een zoon Jan Hendrik 
(Niek). 

 Juf Van der Meer en haar man werden op 13 april verblijd met de geboorte van een dochter 
Gerarda.  

 Juf Schenkeveld en haar man werden op 14 juni verblijd met de geboorte van een dochter 
Jeannette Dinthe (Dinthe). 

 Juf Boele en haar man werden op 19 juli verblijd met de geboorte van een dochter Anna Sofia 
Adriana (Anne-Sofie)  

 Juf Boudewijn en haar man werden op 19 december verblijd met de geboorte van een zoon Jan 
Mathijs (Thijs).  

 
3.4 Jubilea 

 In mei was juf Baak 12,5 jaar aan de Ds. Koelmanschool verbonden.  

 19 augustus was juf Van Buuren 25 jaar werkzaam in het onderwijs en tevens 25 jaar verbonden 
aan de Ds. Koelmanschool.  

 
3.5 Meeleven 

 12 januari is juf Gijsbertsen betrokken geweest bij een ongeval. Hierdoor heeft zij een whiplash 
opgelopen. Vrijwel geheel 2016 heeft de juf in een re-integratietraject gezeten.   

 Als gevolg van een ongeval heeft meester Hoepel in de maand januari zijn werk deels niet 
kunnen doen.  

 In februari heeft juf Van ’t Hof een hartinfarct gehad. Inmiddels is zij, in verband met het aflopen 
van haar vervangingsaanstelling, niet meer in dienst van de school.  

 
3.6 Afscheid | Benoemingen 

 Juf Den Breejen heeft besloten om zich niet meer beschikbaar te stellen als invalleerkracht, maar 
zich volledig te richten op haar moederschap.  

 4 november hebben we afscheid genomen van juf Van ’t Hof.  

 Voor de kerstvakantie hebben we na ruim 6 jaar afscheid genomen van juf Voorwinden. Zij is op 
de Koningin Wilhelminaschool in Hardinxveld-Giessendam benoemd. 

 
3.7 Stagiaires 
We hadden dit jaar ook stagiaires op onze school. De Pabostudenten van De Driestar kwamen vier 
keer twee weken stage lopen. De stagiaires onderwijsassistent van het Hoornbeeckcollege liepen 20 
weken stage op onze school. Alle stages werden gecoördineerd door juf Bok. 

4. Huisvesting 

We verwijzen naar hoofdstuk 2.1 van de secretaris.  

5. Communicatie en relaties 

De contacten met u als ouders stellen we zeer op prijs. We proberen er alles aan te doen om te 
zorgen voor een gestructureerde en transparante informatievoorziening.  
De schoolgids die jaarlijks uitkomt, het maandelijkse informatieblad en de groepsgebonden 
informatiebrieven zijn hiervoor de aangewezen documenten.  
Daarnaast zijn er de oudercontactavonden, de mogelijkheid tot ouderbezoek en de (telefonische) 
contacten met de leerkrachten. 
 
Wat betreft de klachtenafhandeling staat in de schoolgids opgenomen hoe we hiermee omgaan. In 
2016 zijn er geen klachten binnengekomen. 
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Wanneer we kritische opmerkingen plaatsen onder de term klachten, kunnen we vermelden dat 
deze zijn besproken met de directie en/of leerkrachten. 
 
We mogen ons verheugen in een groot aantal vrijwilligers op onze school. Tal van vaders en moeder 
verrichten zichtbaar of meer onzichtbaar vele werkzaamheden. Ook de leden van het bestuur, de 
gebouwencommissie en de MR willen we hierbij noemen. Heel veel werk is er door u allen in het 
achterliggende jaar verzet. Zonder de vrijwilligers kan het onderwijs niet worden vormgegeven zoals 
dat nu gebeurt. Hartelijk dank daarvoor! 
 
We onderhielden ook in het verslagjaar allerlei contacten met partijen die op de een of andere wijze 
een relatie hebben met onze school. Te denken valt aan contacten met vertegenwoordigers van het 
voortgezet onderwijs, gemeente, instellingen voor ondersteuning en begeleiding, scholen voor 
speciaal basisonderwijs, en het samenwerkingsverband Berséba.  
 
Verder participeren we in de Federatie Rijnmond (FPO). Periodiek wordt er een directieberaad 
belegd, waarbij de directeur veelal aanwezig is. Op de agenda’s van het directieberaad staan 
onderwerpen als Integraal Personeelsbeleid, ARBO, kwaliteitszorg, actuele onderwijskundige 
ontwikkelingen enz. 
Op gemeentelijk niveau namen de directeur, dhr. G. Versteeg en dhr. M. J. den Besten deel aan 
verschillende vormen van overleg, waarbij besturen en directies van de scholen in Gorinchem 
vertegenwoordigd zijn. 
 
J. Lindenholz 
Directeur 
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Bestuursverslag 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 
Onderstaand treft u het verslag aan van het bestuur. 
Allereerst wordt de samenstelling van het bestuur en de gehouden vergaderingen vermeld. Daarna 
volgt een weergave van de onderwerpen die het afgelopen jaar de aandacht hebben gevraagd. 

1. Het bestuur 

1.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond per 31 december 2016 uit negen bestuursleden en was als volgt samengesteld: 
 

Bestuurders   

dhr. G.G. Mooij Godfried Bomanslaan 54  
4207 PB Gorinchem 

 

dhr. M.A. Kraaijeveld Beelaerts van Bloklandweg 23 
2975 BW Ottoland 

Secretaris 

dhr. G. Versteeg Zuiderlingedijk 163 
4211 BD Spijk 

Penningmeester 

dhr. M. Versluis Oranjestraat 1 
4209 AJ Schelluinen 

 

 

Toezichthouders   

dhr. A.J. de Jong Buitendams 500 
3371 BX Hardinxveld-Giessendam 

Voorzitter 

dhr. M.J. den Besten Drijverschuit 40 
3372 VA  Hardinxveld-Giessendam 

 

dhr. J. de Jong Gijbelandsedijk 116 
2974 VH Brandwijk 

 

dhr. G.J. Knook Stalkaarsen 38 
4205 PH Gorinchem 

 

dhr. M. van der Schans Willem de Zwijgerstraat 6 
5161 HC  Sprang-Capelle 

 

 
Ten gevolge van verkiezingen op de ledenvergadering van 25 mei 2016 vonden de volgende 
wijzigingen plaats: 

 dhr. M. Versluis is aangetreden als bestuurder  
 
1.2 Vergaderingen 
Het gehele bestuur, bestaande uit de bestuurders en toezichthouders, vergaderde in 2016 
gezamenlijk 10 maal, namelijk op 14 januari, 16 februari, 15 maart, 20 april, 19 mei, 27 juni, 14 
september, 13 oktober, 17 november en 15 december. 
Daarnaast vergaderden de bestuurders en toezichthouders ook apart en vonden er 
sollicitatiegesprekken plaats, waarbij diverse bestuursleden aanwezig waren. Ook was er overleg met 
onze directeur, dhr. J. Lindenholz en het managementteam. Op 25 mei 2016 vond de algemene 
ledenvergadering plaats. 
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2. Verslag van de bestuursvergaderingen 

In dit hoofdstuk doen wij u in hoofdlijnen verslag van de bestuursvergaderingen. Een aantal thema’s 
vroegen meer aandacht en zal hieronder apart aan de orde komen. Van een aantal andere 
onderwerpen wordt volstaan met slechts het noemen ervan. 
 
2.1 Huisvesting en beheer  
Afgelopen jaar is er veel werk verzet in het kader van de huisvesting en het beheer van de school. We 
willen de gebouwencommissie hartelijk danken voor het vele werk wat hiervoor verricht is!  
 
Een aantal onderdelen willen we hieronder toelichten: 

- Sanering van de asbest dakplaten en het leggen van het nieuwe dak; de werkzaamheden 
zijn in de zomervakantie uitgevoerd. Tegen de verwachting in zijn de kosten van de 
sanering voor rekening van de school gekomen i.p.v. voor rekening van de gemeente. De 
gemeente beroept zich hiervoor op jurisprudentie waaruit ze opmaken dat de gemeente 
deze kosten niet hoeft te dragen. Het bestuur heeft juridisch advies hierover ingewonnen 
bij de VGS. Helaas is de conclusie dat de kans zeer gering is dat we bij bezwaar tegen dit 
besluit in het gelijk gesteld worden.  

- Luchtbehandeling; in mei is de vernieuwing van de luchtbehandelinginstallatie 
aanbesteed. De uitkomst overschreed echter het budget zeer fors waardoor er na een 
bezuinigingsronde besloten is dit traject te stoppen. Het bestuur heeft hierna een nieuw 
plan van aanpak opgesteld voor de gebouwencommissie om tot een oplossing te komen 
die wel binnen het budget past. Er wordt ingestoken op renovatie van het bestaande 
systeem en vernieuwing waar het noodzakelijk is. De kwaliteit van het binnenklimaat 
gaat hiermee omhoog. Ook in deze situatie is er vanuit de gemeente vooralsnog geen 
financiële ondersteuning te verwachten. 

- Kozijnen vervangen; bij de kleuterlokalen zijn de oude houten kozijnen vervangen door 
nieuwe aluminium kozijnen. Deze ingreep stond al vrij lang op de planning omdat 
onduidelijk was of hiervoor gelden van de gemeente beschikbaar zouden komen. Echter 
is hier ook geen geld vanuit de gemeente beschikbaar gesteld ondanks dat voor dit 
onderdeel meerdere malen aanvragen zijn ingediend. 

- Logopedie; afgelopen oktober is het bestuur een samenwerking aangegaan met de 
logopediepraktijk “de Spraakfabriek”. Het bestuur heeft hiervoor een ruimte beschikbaar 
gesteld waar ze kinderen die op onze school zitten kunnen behandelen.  

Hierboven is een aantal keer te lezen dat er vanuit de gemeente geen financiële middelen te 
verwachten zijn voor groot onderhoud wat niet verholpen kan worden met de beschikbare middelen 
vanuit het rijk. Het bestuur wil hierover wel in gesprek blijven met de gemeente. 
 
2.2 Personeelszaken  
Veranderingen in wetgeving en CAO hebben het afgelopen jaar ertoe geleid dat het personeelsbeleid 
op een aantal punten door het bestuur is besproken. Hieronder een korte toelichting: 

- Invalbeleid; de rechten van een leerkracht die invalt zijn door de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) uitgebreid. Er is een maximum aan opeenvolgende arbeidscontracten mogelijk 
van 6 maal, waarna een arbeidscontract voor onbepaalde tijd gegeven moet worden. 
Door de directie is onderzocht welke contractvorm hiervoor het beste past. Besloten is 
uit te gaan van een bindingscontract.  

- 40-urige werkwerk; in de nieuwe CAO is bepaald dat leerkrachten terug moeten van een 
43-urige werkweek naar een 40-urige werkweek. De reden hierachter is de hoge 
werkdruk die ervaren wordt binnen het onderwijs. Binnen het bestuur is de werkdruk 
besproken en in overleg met de directie bezien of er maatregelen genomen kunnen 
worden om de werkdruk te verminderen. Door de directie is hiervoor een 
taakbeleidsplan opgesteld. 

- Deeltijdbeleid; door wettelijke regelingen rondom zwangerschapsverlof, bevallingsverlof 
en ouderschapsverlof is het deeltijdbeleid onder druk komen te staan. Het beleid heeft 
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als doel om een goed pedagogisch klimaat te houden in de klas. Dit houdt o.a.  in dat er 
per week maximaal 2 gezichten voor de klas mogen staan. Door de nieuwe wettelijke 
regelingen kan dit echter niet meer opgelegd worden. Besloten is het beleid in stand te 
houden en te onderbouwen met een pedagogische visie. Het beleid is daarna besproken 
met het personeel.  

 
2.3 Diverse onderwerpen 
Naast bovenstaande zaken kwamen ook diverse andere onderwerpen aan de orde. Een aantal 
daarvan zijn vaste punten op de (jaar)agenda, terwijl andere punten minder regelmatig of slechts 
incidenteel de aandacht vragen. 
De afgelopen periode zijn de volgende punten onder andere aan de orde geweest: 

- jaaragenda 2016-2017 

- formatieplan 2016-2017 

- het onderwijskundig jaarplan 2016-2017 

- managementsrapportage 2015-2016 

- onderwijskundige en financiële voortgangsrapportages 

- schoolvervoer 

- begroting gebouwencommissie en MOP (meerjarenonderhoudsplan) 

- arbojaarverslag 2015-2016 

- wet “Versterking bestuurskracht” 

- begroting 2017 
Daarnaast ontvangt het bestuur voor elke vergadering mededelingen van de directie. 
 
2.4 Contacten 
Vanuit het bestuur zijn er contacten met de verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern. 
Achtereenvolgens vermelden we de belangrijkste contacten: 
1. Leden van de vereniging 

Middels de jaarlijkse ledenvergadering is er een contactmoment met leden van de vereniging en 
wordt het jaarverslag behandeld en andere belangrijke informatie gedeeld. 

2. Directie/MT 
Op regelmatige basis hebben de voorzitter en de bestuurders overleg gehad met de directeur. 
Verder werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de directeur dhr. J. Lindenholz. 

3. Team 
Alle bestuursleden leggen gedurende een schooljaar minimaal één bezoek af aan de school en 
wonen een aantal lessen bij. Op deze wijze wordt blijk gegeven van de betrokkenheid, maar blijft 
er ook contact met het team en zicht op de dagelijkse praktijk van het schoolleven. 

4. MR 
De MR vergaderingen werden bijgewoond door de directeur dhr. J. Lindenholz. 

5. Gebouwencommissie 
Dhr. M.J. den Besten heeft namens het bestuur zitting in de gebouwencommissie en houdt naast 
de directie contact met de Gemeente Gorinchem, ondersteund door dhr. G. Versteeg. Op deze 
wijze is het bestuur betrokken bij het thema huisvesting en beheer. 

6. Vervoer 
Namens het bestuur wordt door dhr. M.J. den Besten contact onderhouden met de 
contactpersonen rondom het leerlingenvervoer. 

7. Samenwerkingsverbanden 
Vanuit het bestuur worden door dhr. M. van der Schans contacten onderhouden met de 
samenwerkingsverbanden FPO Rijnmond (Federatie Primair Onderwijs) en Berséba.  

8. Kerken 
Het bestuur acht het van groot belang om goed contact te hebben met de kerken van waaruit de 
leerlingen komen.  
Ds. P. de Vries,  Hersteld Hervormd predikant te Boven-Hardinxveld,  heeft tijdens de opening 
van het nieuwe schooljaar in augustus 2016 een bezinning geleid over “het Christelijk 
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leraarschap, tussen roeping en vreemdelingschap” gehouden met directie en teamleden, 
bijgewoond door enkele bestuursleden. Op 8 september is er een avond met de kerkenraden 
geweest o.l.v. dhr. W. Fieret. Het thema was: School, Kerk en Gezin 

 
Het bestuur stelt het op prijs om goed contact te hebben met alle betrokkenen. Mochten er zaken 
zijn die u graag wilt bespreken of heeft u suggesties ter verbetering op welk terrein dan ook, dan 
vernemen wij dat graag van u. 

3. Vereniging 

3.1 Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 25 mei 2016. Tijdens deze vergadering werden de 
jaarverslagen besproken en is er een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het opstarten van 
de VVE. Verder werd in deze vergadering een nieuwe bestuurder gekozen (zie verder par.1.1). 
 
3.2 Ledenbestand 
Het afgelopen jaar zijn er 7 leden uitgeschreven en 7 nieuwe leden ingeschreven. Het ledenbestand 
is daardoor per 31-12-2016 gelijk gebleven. 
Het verloop van het aantal leden van de vereniging gedurende de achterliggende jaren en het bezoek 
van de ledenvergadering (LV) vindt u in onderstaand overzicht. 
 

per datum aantal leden datum LV aantal aanwezig LV opkomst 

31-12-2007 212 22-05-2007 45 21 % 

31-12-2008 208 28-05-2008 50 24 % 

31-12-2009 208 27-05-2009 58 28 % 

31-12-2010 205 26-05-2010 64 31 % 

31-12-2011 204 23-05-2011 42 21 % 

31-12-2012 194 23-05-2012 42 22 % 

31-12-2013 191 22-05-2013 48 25% 

31-12-2014 195 21-05-2014 54 28% 

31-12-2015 184 20-05-2015 46 25% 

31-12-2016 184 25-05-2016 43 23% 
Opmerking:  de opkomst is een indicatie, omdat het aantal leden is vermeld per 31 december van het betreffende jaar, 
terwijl de ledenvergadering in mei plaatsvond. Het aantal leden op beide momenten was hoogstwaarschijnlijk niet gelijk, 
waardoor de daadwerkelijke opkomst wellicht iets afwijkt. 
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4. Leerlingen 

Onderstaand een overzicht van de kerkelijke herkomst van de leerlingen. Onder de jaartallen worden 
in de eerste kolom steeds de absolute aantallen vermeld en in de tweede kolom de percentages. De 
aantallen zijn steeds per 31 december van het betreffende jaar. 
 

Kerk 
verband 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  %  %  %  %            %            % 

GG 78 22,0 70 21,0 77 21,3 73 22,5 76      24,2 81      25,7 

CGK 59 16,6 57 17,1 57 15,8 51 15,7 46      14,7 41      13,0 

HHK 87 24,5 89 26,6 99 27,4 91 28,1 76      24,2 73      23,2 

PKN 22 6,2 19 5,7 18 5,0 19 5,9 18        5,7 21        6,6 

OGGiN 75 21,1 70 21,0 75 20,8 70 21,6 75      23,9 77      24,5 

GGiN 15 4,2 16 4,8 11 3,3 9 2,8 10         3,2 10        3,2 

Overig 19 5,4 13 3,9 12 3,6 11 3,4 13         4,1 12        3,8 

Totaal 355  334  332  324  314 315 
Opmerkingen: 

 Hoewel dit niet in de statuten is opgenomen, wordt geprobeerd om de kerkelijke achtergrond van de leerlingen terug te laten komen 
in de bestuurssamenstelling. Dit is echter geen eerste prioriteit. Als eerste worden mensen gezocht die de identiteit mede gestalte 
willen geven en de kennis en vaardigheden hebben om een bijdrage binnen het bestuur te kunnen leveren. 

 ‘Overig’ is nader te omschrijven als: niet kerkelijk aangesloten bij een van de genoemde kerkverbanden 

5. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 

In de politiek komen regelmatig wetsvoorstellen op tafel die betrekking hebben op het onderwijs en 
het bestuur daarvan. Afgelopen jaar is er een nieuwe inspectiewet in de 2e en 1e kamer gepasseerd 
welke het volgende schooljaar van kracht wordt. Daarnaast is er een nieuwe wet “Wet versterking 
bestuurskracht” welke per 1-1-2017 van kracht geworden is. Het bestuur zal deze nieuwe wetgeving 
bespreken en toepassen in het beleid. Naast deze nieuwe wetten is het wetsvoorstel “meer ruimte 
voor nieuwe scholen” afgelopen jaar ontwikkeld door minister Dekker van OCW. Dit wetsvoorstel is 
een aanpassing van artikel 23 over vrijheid van het onderwijs. Na een internetconsultatie onder 
ouders, leerkrachten en bestuurders is het aangepaste voorstel goedgekeurd door de ministerraad 
en voorgelegd aan de Raad van State, hierna wordt het ingediend bij de 2e kamer. Vertegenwoordigd 
door de VGS is hier door de reformatorische scholen op gereageerd. De ontwikkelingen worden met 
behulp van de VGS nauwlettend in de gaten gehouden.   
Voor de ontwikkelingen inzake de kwaliteit en het onderwijs verwijzen we naar het directieverslag. 
 
Naast de politieke zaken gaan de ontwikkelingen in de maatschappij onze school ook niet voorbij. 
Hierbij denken we aan de ontwikkeling van moderne media, gezinsproblemen, identiteitsgevoelige 
zaken en de kijk op religie en geweld. Als school, kerk en gezin moet er een gezamenlijke heldere 
identiteit uitgedragen worden tegenover de maatschappij die steeds individueler en harder wordt. 
Religie wordt in verband gebracht met discriminatie (sterke homolobby, LTHB) en met geweld 
(aanslagen IS). Aan ons als reformatorische gezindte om de visie vanuit Gods Woord helder uit te 
dragen zodat het onderscheid met andere religies gezien wordt. Hierbij moeten we niet schromen 
om uit te dragen dat Gods geboden boven menselijke inzettingen staan en dat het houden van deze 
geboden heilzaam is voor onze samenleving. 
 
Zoals hierboven benoemd staan de ontwikkelingen in de politiek en de maatschappij niet stil. Als 
bestuur proberen we deze ontwikkelingen goed te volgen en indien nodig om te zetten in goed 
beleid voor de school. Ook laten de ontwikkeling zien dat we elkaar als reformatorisch gezindte nodig 
hebben, zowel in het gezin, in de kerk als op school. Echter zal deze samenwerking zonder Gods 
zegen geen toekomst hebben, we hopen dat het onderwijs een plaats mag hebben in het gebed van 
u als ouders, ons als bestuur, directie en leerkrachten. 
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6. Tot slot 

Terugblikkend op het afgelopen jaar zien we veel momenten waarbij het draait om het “recht 
hebben op”. We zien dit politiek, maatschappelijk, op school, in het gezin, kortom overal. We kunnen 
veel bezig zijn met dit onderwerp. We hebben recht op: onderwijs, vrijheid van meningsuiting, 
vergoedingen…etc. En dat is waar, we hebben rechten, maar daar tegenover staat de vraag: zijn wij 
oprecht? Oprecht dankbaar voor het onderwijs en de vrijheden die er zijn? Stralen we dit uit naar de 
wereld om ons heen in het besef nergens recht op te hebben vanwege onze zonden?  
 
We weten niet wat er in de nabije toekomst gaat veranderen. Wel weten we dat de Heere alles 
regeert en bestuurt. Dit moet de kinderen voorgehouden worden, thuis en in het onderwijs op 
school, zodat ze niet rechthebbend de wereld intrekken. Wij, en onze kinderen, moeten geleerd 
worden in alles afhankelijk te zijn van Gods zegen en dat het alleen God is die ons oprecht kan maken 
in handel en wandel zoals verwoordt in Psalm 119 vers 1: 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 
Namens het bestuur, 
M.A. Kraaijeveld (secretaris) 
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

1. Analyse van het nettoresultaat 
  Realisatie 2016 

 
Begroting 2016 

 
Verschil 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
   

     Baten  
     (B1) Rijksbijdragen                  1.381  

 
                1.324  

 
            58  

(B2) Overige overheidsbijdragen                       -    
 

                     -    
 

            -    
(B3) Overige baten                       43  

 
                     30  

 
            13  

 
 

     Totaal baten                  1.425  
 

                1.354  
 

            71  

 
 

     
Lasten  

     
(L1) Personele lasten                  1.174  

 
                1.119  

 
            56  

(L2) Afschrijvingen                       44  
 

                     48  
 

             -3  
(L3) Huisvestingslasten                     162  

 
                     91  

 
            71  

(L4) Overige instellingslasten                     124  
 

                   120  
 

              4  

 
 

     
Totaal lasten                  1.505  

 
                1.378  

 
          128  

 
 

     
Saldo baten en lasten                     -81  

 
                   -24  

 
           -57  

 
 

     
(R1) Saldo fin. baten en lasten                        6  

 
                      4  

 
              2  

 
   

 
  

 
  

Nettoresultaat                     -74  
 

                   -20  
 

          -55  

 
Over het verslagjaar 2016 werd een totaal nettoresultaat gerealiseerd van circa 74.000 negatief. 
Begroot was een resultaat van 20.000 euro negatief: een verschil van afgerond 55.000 euro.  Het 
totale resultaat kan als volgt uitgesplitst worden per kostenplaats: het resultaat van de school is 
75.000 euro negatief, het resultaat van de vereniging is 1.000 positief. Het begrote resultaat van de 
school was 19.000 euro negatief. Voor de vereniging was een negatief resultaat van 500 euro 
begroot. Het verschil tussen het begrote en gerealiseerde resultaat van de school wordt grotendeels 
beïnvloed wordt door een inhaaldotatie (113.000 euro) aan de voorziening voor groot onderhoud die 
niet volledig in 2015 genomen kon worden. Van dit bedrag is ongeveer € 78.000 een extra dotatie in 
verband met de extra kosten van het luchtbehandelingsinstallatie.   
Per categorie zijn verschillende afwijkingen te noemen welke hieronder meer specifiek aan bod 
komen. 
 
(B1) – De Rijksbijdragen zijn 57.600 euro hoger uitgekomen dan begroot. Dit kent verschillende 
oorzaken. Voor circa 41.000 euro is dit te verklaren door aanpassingen aan de bekostiging. Begin 
2016 zijn de lonen geïndexeerd waarop ook de bekostiging is aangepast. Dit is bewust buiten de 
begroting gehouden omdat exacte bedragen destijds onbekend waren. Per saldo is dit effect redelijk 
budgetneutraal omdat hier ook hogere loonkosten tegenover staan. Het effect is versterkt door 
diverse prijsbijstellingen eind 2016 waarvan de kosten deels pas in 2017 plaatsvinden. 
Daarnaast is er circa 9.000 euro meer ontvangen vanuit Passend Onderwijs. Dit is veroorzaakt door 
indexaties en extra bijdragen in verband met hoge reserves bij Berséba. Ook is er ruim 7.000 euro 
extra aan zorgarrangementen toegekend vanuit Berséba.  
 
(B3) – De overige baten laten een positieve afwijking zien van 13.000 euro. De reden hiervan is dat er 
6.400 euro hogere BWGS premierestitutie is ontvangen. Daarnaast is er 2.300 euro subsidie inzake 
lerarenbeurs ontvangen, welke niet was begroot. Verder is er totaal zo'n 3.300 euro binnengekomen 
vanuit schadeverzekeringen. 
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(L1) – De personele lasten laten een overschrijding zien van circa 56.000 euro. De personele lasten 
zijn onder te verdelen in loonkosten en overige personele lasten. De loonkosten laten een 
overschrijding zien van 44.000 euro. Dit is het gevolg van de indexatie op de lonen. Daarnaast is er 
een meerinzet ten opzichte van de begroting ontstaan in de categorieën onderwijsondersteunend 
personeel (0,38 fte; inzet kleutergroep) en vervanging voor eigen rekening (0,60 fte). Hier staat 
tegenover dat lagere sociale lasten voor diverse besparingen hebben gezorgd. Binnen de overige 
personele lasten is het budget voor werving personeel circa 4.200 euro hoger uitgekomen. Daarnaast 
is er ruim 5.000 euro meer uitgegeven aan schoolontwikkeling en begeleidingstrajecten. 
  
(L2) – De afschrijvingen zijn iets lager uitgekomen dan begroot was, als gevolg van het feit dat de 
investeringen later hebben plaatsgevonden. 
 
(L3) – De huisvestingslasten zijn als gevolg van de fors verhoogde dotatie ten opzichte van de 
begroting ruim 71.000 euro hoger uitgekomen dan begroot was. Het gaat om een inhaaldotatie die 
niet volledig in 2015 genomen kon worden. 
 
(L4) – Binnen de overige instellingslasten er is een overschrijding gerealiseerd van circa 3.500 euro. 
Met name de kopieerkosten laten een overschrijding zien vanwege hogere leasekosten van 
kopieermachines en onder de overige leermiddelen is een overschrijding ontstaan met betrekking tot 
leerlingtesten en handvaardigheidsmateriaal.  
 
(R1) – Een dalende rente heeft ervoor gezorgd dat de financiële baten behoorlijk lager zijn dan vorige 
jaren. Hiermee was in de begroting echter al rekening gehouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2016 Ds. Koelmanschool Gorinchem  26 

2. Financiële positie 
ACTIVA 

 
Ultimo 2016 

 
Ultimo 2015 

 
Ultimo 2014 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Immateriële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Materiële vaste activa 

 
             286  

 
             308  

 
             275  

Financiële vaste activa 
 

              28  
 

              41  
 

              52  

       Totaal vaste activa 
 

             314  
 

             349  
 

             327  

       Voorraden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Vorderingen 
 

              78  

 

              99  

 

             191  

Liquide middelen 
 

             890  
 

             933  
 

             760  

       Totaal vlottende activa 
 

             968  
 

          1.032  
 

             950  

       Totaal activa 
 

          1.282  
 

          1.381  
 

          1.277  

       

       PASSIVA 
 

Ultimo 2016 
 

Ultimo 2015 
 

Ultimo 2014 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Algemene reserve 
 

             826  
 

             902  
 

             985  
Bestemmingsreserves publiek 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

             115  
 

             114  
 

             109  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Bestemmingsfonds privaat 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

       Eigen vermogen 
 

             941  
 

          1.015  
 

          1.094  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

             208  
 

             227  
 

              77  
Langlopende schulden 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Kortlopende schulden 
 

             132  
 

             139  
 

             106  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          1.282  
 

          1.381  
 

          1.277  

 
Bovenstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
In 2015 is er fors geïnvesteerd in materiële vaste activa (124.000 euro) . In 2016 slechts voor 22.450 
euro. Hierdoor daalde de boekwaarde van het materiële vaste activa. De investeringen komen later 
in deze paragraaf verder aan bod.   
 
De vorderingen laten een dalende lijn zien ten opzichte van voorgaande boekjaren. Per einde 2016 
lag het saldo aan nog te betalen debiteuren en vooruitbetaalde bedragen lager. 
De afname in het eigen vermogen worden veroorzaakt door het negatieve resultaat van de school 
(algemene reserve) en het negatieve resultaat van de vereniging (bestemmingsreserve privaat). 
Het saldo van de voorzieningen is het afgelopen jaar gedaald met 19.000 euro. In 2016 is er 113.000 
euro gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. De onttrekkingen van circa 132.000 euro 
hadden voornamelijk betrekking op de vervanging van kozijnen, schilderwerk, asbestsanering en 
dakaanpassingen. De uitgaven voor asbestsanering van circa 20.000 euro waren niet begroot, omdat 
op basis van gewekte verwachtingen ervan uitgegaan werd dat de gemeente Gorinchem deze voor 
haar rekening zou nemen. De vergoedingsaanvragen zijn echter niet gehonoreerd. Omdat de kansen 
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op het winnen van een procedure niet hoog ingeschat werden door een juridisch medewerker van de 
VGS, is hiervan afgezien. 
De kortlopende schulden blijven ongeveer in lijn met eerdere jaren.  

3. Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de 
financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2014, 2015 en 
2016, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
 
Kengetal Norm 2016 2015 2014 

Liquiditeit 2,00 7,32 7,45 9,00 

Solvabiliteit 1 0,50 0,73 0,74 0,86 
Rentabiliteit n.v.t. -5,23% -5,46% 3,71% 
Huisvestingsratio max.10% 10,94% 16,98% 7,47% 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 35,00% 47,43% 50,61% 61,17% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 35,00% 39,11% 42,48% 53,03% 
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 84,54% 89,89% 84,45% 
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 76,83% 82,53% 77,10% 
 
Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoen ruimschoots aan de gestelde normen van 
respectievelijk 2% en 0,5%. Dit laat zien dat zowel op de korte als de langere termijn aan alle 
verplichtingen kan worden voldaan.  
De rentabiliteit van 2016 is -5,23%. Dit houdt verband met het negatieve resultaat dat in boekjaar 
2016 is gerealiseerd ten opzichte van de totale baten. 
Een nieuw kengetal vanuit de overheid is de huisvestingsratio. Dit kengetal moet laten zien of de 
materiële uitgaven aan het gebouw niet onredelijk hoog zijn. Er wordt een norm gehanteerd van 
maximaal 10%. In de jaren 2015 en 2016 wordt deze norm overschreden. Deze overschrijding houdt 
verband met de inhaaldotaties aan de voorziening groot onderhoud en is daarmee verklaarbaar.  
Eén van de belangrijkste kengetallen binnen het onderwijs is het weerstandsvermogen. De door het 
bestuur vastgestelde norm is 35%. Deze norm wordt op zowel schoolniveau als bestuursniveau 
ruimschoots behaald.  
De kapitalisatiefactor is een kengetal wat door de overheid gebruikt wordt om de rijkdom van een 
schoolbestuur te kunnen beoordelen. De signaleringsgrens is gesteld op maximaal 60%. Voor het 
schoolbestuur geld dat er (exclusief private middelen) sprake was van een kengetal van afgerond 
77% per einde 2016. In 2015 daalde de kapitalisatiefactor nog niet als gevolg van het fors negatieve 
resultaat. De kapitalisatiefactor gaat namelijk uit van de totale balanswaarde. Er werd wel ingeteerd 
op het Eigen Vermogen, maar de voorzieningen stegen. Hierdoor daalde de kapitalisatiefactor niet. 
Er was juist sprake van een kleine stijging. Wanneer de uitgaven aan groot onderhoud (inclusief de 
klimaataanpassingen) gedaan worden en de voorziening zal dalen, is de verwachting dat de 
kapitalisatiefactor ook zal gaan dalen. Dit is in 2016 het geval geweest aangezien er circa 130.000 
euro onttrokken is aan de voorziening. 
 
Investerings- en financieringsbeleid 
In 2016 is er voor 22.450 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Het gaat om smartboards en de 
methodes 'Goed gedaan' en 'Taalfontein'. Begroot was een bedrag van 21.500 euro. 
Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 
kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 
 
Treasury verslag 
In 2016 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 
middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
liquiditeitsproblemen voorgedaan. 
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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 van het Ministerie 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 beleggen 
en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein 
heeft. 

4. Toekomstperspectief en continuïteit  
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016 - 2020 is gerekend met externe ontwikkelingen die 
spelen. Hierbij valt te denken aan de gesloten akkoorden (waar extra geld uit voorkomt), de 
overdracht van het buitenonderhoud en de nieuwe cao 2014/2015. Er is daarnaast voldoende ruimte 
ingecalculeerd in de begroting om de op handen zijnde nieuwe cao uit te kunnen voeren. Hierbij is de 
communicatie van de PO-raad gevolgd. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 
 
Leerlingenaantallen 

      Teldatum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Onderbouw totaal 133 138 136 140 136 136 
Bovenbouw totaal 178 163 162 142 136 142 
Leerlingtotaal 311 301 298 282 272 278 
 
Personeelsbezetting 

     Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Directie 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 
Onderwijzend personeel 14,96 14,07 14,19 13,70 13,11 
Onderwijsondersteunend personeel  2,71 2,46 2,33 2,33 2,33 
Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vervanging eigen rekening 0,98 0,38 0,38 0,38 0,38 
Totaal 19.74 17,99 17,97 17,48 16,90 
 
 
Bovenstaande tabellen geven de ontwikkelingen weer in het leerlingaantal en de begrote personele 
inzet. Het leerlingaantal vertoont een dalende tendens. Op de langere termijn wordt een 
leerlingaantal verwacht wat zal dalen naar 278 leerlingen. Tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2019 
gaat het dan om een daling van 29 leerlingen.  
 
De personele formatie is hierop aangepast en daalt in de begroting naar 16,90 fte in 2020. De 
personele bezetting sluit hiermee aan met de ontwikkeling van het leerlingaantal. Tussentijds zal 
steeds gemonitord worden of de teruggang in de formatie nodig is. 
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Staat van baten en lasten – begroting 
 

  Realisatie 
 

Begroting 
 

Begroting 
 

Begroting 
  2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

  

       Baten 
        (B1) Rijksbijdragen 
 

1.381  
 

1.388 
 

1.383 
 

1.368 
(B2) Overige overheidsbijdragen 

 
-    

 
- 

 
- 

 
- 

(B3) Overige baten 
 

43  
 

14 
 

14 
 

14 

         Totaal baten 
 

1.425  
 

1.402 
 

1.397 
 

1.382 

  
       

Lasten 
 

       
(L1) Personele lasten 

 
1.174  

 
1.126 

 
1.125 

 
1.113 

(L2) Afschrijvingen 
 

44  
 

44 
 

44 
 

45 
(L3) Huisvestingslasten 

 
162  

 
91 

 
91 

 
91 

(L4) Overige instellingslasten 
 

124  
 

125 
 

122 
 

122 

  
       

Totaal lasten 
 

1.505  
 

1.385 
 

1.382 
 

1.371 

  
       

Saldo baten en lasten 
 

-81  
 

17 
 

16 
 

12 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

6  
 

2 
 

2 
 

2 

  
       

Nettoresultaat 
 

-74  
 

19 
 

17 
 

13 

 
De begroting laat voor de komende jaren een constante lijn van kleine positieve resultaten zien. Het 
streven van het bestuur is om op lange termijn gemiddeld op 0 uit te komen. Hierbij mag voor 
beperkte bedragen (bij negatief resultaat) een beroep gedaan worden op de reserves.  Doordat er in 
2016 gesneden is in het aantal groepen, ziet de financiële situatie er de komende jaren gunstig uit. 
Dit ondanks de gestage verdere daling van het leerlingaantal, wat zich vertaalt in lagere 
rijksbijdragen. De meerjarenbegroting rekent echter ook met een toenemend bedrag aan inkomsten 
voor Passend Onderwijs en nog stijgende inkomsten vanuit het bestuursakkoord. 
 
Balans 
ACTIVA 

 
Ultimo 2016 

 
Ultimo 2017 

 
Ultimo 2018 

 
Ultimo 2019 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Materiële vaste activa 
 

286 
 

256 
 

248 
 

214 
Financiële vaste activa 

 
28 

 
28 

 
28 

 
28 

         Totaal vaste activa 
 

314 
 

283 
 

276 
 

242 

         Vorderingen 
 

78 
 

100 
 

100 
 

100 
Liquide middelen 

 
890 

 
723 

 
754 

 
818 

         Totaal vlottende activa 
 

968 
 

822 
 

854 
 

918 

         Totaal activa 
 

1.282 
 

1.106 
 

1.130 
 

1.160 
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PASSIVA 
 

Ultimo 2016 
 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Algemene reserve 
 

826 
 

843 
 

861 
 

876 
Best. reserve privaat 

 
115 

 
112 

 
111 

 
109 

         Eigen vermogen 
 

941 
 

954 
 

972 
 

985 

  
       

Voorzieningen 
 

208 
 

23 
 

30 
 

47 
Kortlopende schulden 

 
132 

 
128 

 
128 

 
128 

  
       

Totaal passiva 
 

1.282 
 

1.106 
 

1.130 
 

1.160 

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2016 en de jaren hierop volgend. De balans van 2016 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2017 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting van 2016 per het najaar 2016. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 
ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
De balans laat een stijging van het eigen vermogen zien wat het gevolg is van de positieve resultaten. 
Omdat het bestuur een gelijkblijvende of ligt afnemende reserve als uitgangspunt heeft zal nog 
bezien worden of er extra middelen ingezet kunnen worden. Daarbij geldt als norm dat dit tot 
verbetering van de onderwijskwaliteit moet leiden.  
Op het balansoverzicht is te zien dat de boekwaarde van de vaste activa de komende jaren zal 
afnemen. Dit heeft te maken met de forse ICT investering die in 2015 gedaan is en in 5 jaar 
afgeschreven wordt. In 2020 staat er weer een forse ICT investering op de rol. De boekwaarde zal 
dan ook weer toenemen.  De voorziening voor groot onderhoud is vanwege de inhaaldotatie per 
einde 2016 fors gestegen. In 2017 worden de meeste lasten verwacht. De voorziening zal dan dalen 
naar een saldo van 23.000 euro. Vanaf 2018 zal het saldo weer gaan stijgen, om vervolgens te dalen 
naar een saldo van zo’n 8.000 euro in 2021. 

5. Risicobeheersing en intern toezicht 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 
waarbij de directies 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 directies 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 onstabiliteit op verschillende 
fronten. Zo is er momenteel sprake van forse extra geldstromen die toegevoegd zijn aan de 
schoolbegrotingen. Het huidige kabinet investeert hiermee in het onderwijs. Bij een volgend kabinet 
(de verkiezingen zijn in maart 2017) kunnen de keuzes er weer heel anders uitzien, wat zich dan ook 
zal vertalen in de financiën. Op dit gebied is er dus sprake van een risico.  
 
Ook wordt op politiek niveau regelmatig de discussie gevoerd omtrent de bekostiging van het 
leerling vervoer. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat deze bekostiging een keer zal vervallen. Onbekend 
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is alleen wanneer. Uit de risicoanalyse die het schoolbestuur begin 2016 heeft laten opstellen, blijkt 
dat dit een risico is waar het schoolbestuur mee te maken heeft. De Koelmanschool is namelijk voor 
een groot deel afhankelijk van leerlingen uit de wijde omtrek die met vervoer komen. Omdat de 
school gemiddeld 4.500 euro per leerling ontvangt per jaar, kan dit grote gevolgen hebben. Wanneer 
er daadwerkelijk een leerlingdaling optreedt, zal de slagvaardigheid van de directie en het 
schoolbestuur bepalend zijn voor de snelheid waarmee de kosten aangepast kunnen worden aan de 
gedaalde opbrengsten. Door het feit dat er sprake is van T – 1 bekostiging (teldatum 1 oktober 2016 
is leidend voor het schooljaar 2017/2018) is in de bekostiging al speelruimte ingebouwd. De praktijk 
heeft tot nu toe uitgewezen dat de huidige lichte daling prima opgevangen kan worden door 
aanpassing van het kostenniveau. Mocht het echter om sterkere daling gaan dan zal hierbij een 
vertragingsfactor optreden. Door de financiële buffer denkt het bestuur hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar te hebben om de continuïteit te waarborgen. 
 
Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. 
Als deze zaken zich voordoen 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. 
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 vermogen 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, evenals de kwartaalrapportages die door 
directie en bestuur besproken worden, waarbij zo nodig maatregelen genomen worden. Het effect 
van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in 
de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden. Ook het meerjaren onderhoudsplan is 
een middel om de risico’s te beheersen. Jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd waardoor mogelijke 
huisvestingsrisico’s zo veel als mogelijk worden beheerst. 
 
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. 
 
Namens het bestuur, 
 
G. Versteeg  
Penningmeester 
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Bijlage 1: VERANTWOORDING PRESTATIEBOX  
 
De Ds. Koelmanschool heeft de geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord overgenomen.  
Hieronder geven we kort aan wat de ingezette acties zijn geweest.  
 
Ambities gericht op opbrengstgericht werken  

1. De school heeft meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en 
rekenen. De tussen- en eindopbrengsten zijn boven gemiddeld.  

2. De school werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat de toets resultaten periodiek punt 
van overleg zijn tussen Intern Begeleider en groepsleerkrachten.  

3. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra leerstof aangeboden en er wordt gewerkt 
met een plusklas.  

4. De school presteert op grond van de leerling-populatie naar verwachting.  

5. De school stimuleert ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan 
leerprestaties.  

6. De school maakt haar opbrengsten transparant door de opbrengsten op te nemen in het 
jaarverslag en schoolgids.  

 
Ambities gericht op professionalisering  

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

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

3. De leerkrachten onderhouden hun bekwaamheden systematisch.  

4. Scholen voeren een goed en effectief personeelsbeleid.  

5. Beginnende leerkrachten worden begeleid en ontvangen ondersteuning.  

6. De schoolleider faciliteren met een specifiek, op de situatie afgestemd, begeleidings- en 
coaching traject.  

 
De extra middelen die zijn ontvangen zijn besteed aan de volgende onderwerpen:  

 Adviezen | begeleiding directeur 

 Vervolg  Teamscholing Expliciete Directe Instructie (EDI) 

 Scholing plusklasleerkracht 

 1-jarige IB-opleiding 

 Cursus coachingsvaardigheden 

 Gymopleiding  

 Extra formatie i.v.m. plusklas 

 Aanschaf en deelname aan specifieke toetsen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

 Scholing leerkrachten in het kader van BHV 

 Opleiding schoolleider (voortzetting) 

 Consultaties met o.a. orthopedagogen waar leerkrachten (en ouders) handvatten ontvangen 
voor hun professioneel handelen 

 Diverse symposia en/of studiedagen waar verschillende leerkrachten aan deel hebben 
genomen 

 3 Cambridgecursussen 

 10-daagse scholing m.b.t. verbeteren Engelse vaardigheden.  

 Begeleiding individuele leerkrachten 
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Bijlage 2: VERANTWOORDING MIDDELEN PASSEND ONDERWIJS  
 
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school aan de volgende onderwerpen de ontvangen  
middelen besteed: 

 Loonkosten Interne Begeleiding  

 Loonkosten Onderwijsassistentie  

 Loonkosten Leerlingbegeleider Passend Onderwijs  

 Loonkosten leerkracht Plusklas 

 Extra formatie t.b.v. van grote groepen met zorgleerlingen 

 Inzet externen t.b.v. zorgleerlingen 

 Diverse materialen  als scharen, privacy schermen, boeken 

 Schoonmaak materialen t.b.v.  hygiëne 

 Kosten overleg logopedie ziekenhuis 
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JAARVERSLAG TOEZICHTHOUDERS 

1. Taken van de Toezichthouders 

Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische 
grondslag te Gorinchem vormt het bevoegd gezag van de Ds. Koelmanschool te Gorinchem. 
Het bestuur werd in 2016 gevormd door 9 bestuursleden; 4 bestuurders en 5 toezichthouders.  
In dit verslag leggen de toezichthouders verantwoording af over het gehouden toezicht over het jaar 
2016. 

2. Toezichthouders 

De samenstelling van de toezichthouders is in 2016 niet gewijzigd. De toezichthouders waren: 

 Dhr. M.J. den Besten  

 Dhr. A.J. de Jong  

 Dhr. J. de Jong   

 Dhr. G.J. Knook   

 Dhr. M. van der Schans  

3. Taken & Activiteiten  

Beleids- en toezichtkaders 
Het bestuur en toezicht is vastgelegd in (7) beleidskaders, te weten: 

a. Identiteit 
b. Kwaliteit 
c. Onderwijskundig 
d. Personeel & Organisatie 

 

e. Financiën 
f. Huisvesting en beheer 
g. Communicatie 
 

Deze beleidskaders zijn verdeeld onder de bestuurders en toezichthouders. Het beleidskader 
“Identiteit” is een verantwoordelijkheid van alle bestuurders en toezichthouders. De andere 
beleidskaders zijn verdeeld, zodat ieder één of meerdere beleidsterreinen in zijn portefeuille heeft. 
De evaluatie van de beleids- en toezichtkaders zijn opgenomen in de jaaragenda. Elk schooljaar 
worden er 3 beleidskaders geëvalueerd en zo nodig herzien of aangepast.  

4. Planning & Controle 

Voor een beheersbaar beleid worden de ontwikkelingen binnen de school gevolgd d.m.v. een 
planning & controle cyclus, gebaseerd op:  

- planning (wat moet er gedaan worden) 
- uitvoering (op welke manier en wat zijn de resultaten) 
- verantwoording (wat is er daadwerkelijk gedaan en is dat conform de planning) 

De planning & controle cyclus met de te bespreken onderwerpen is geïntegreerd in de jaaragenda 
die op de 1e bestuursvergadering van het nieuwe schooljaar wordt geëvalueerd. In de jaaragenda is 
ook opgenomen, wanneer de informatie beschikbaar moet zijn voor beoordeling. 
Door tussentijdse rapportages informeert de directeur het bestuur over de resultaten van het 
gevoerde beleid, de tussentijdse doelen, de methode waardoor de doelen worden gerealiseerd en de 
middelen die hiervoor zijn ingezet. De (tussen)rapportages zijn nodig voor de management-controle 
(het sturen op en bewaken van de doelverwezenlijking) en de financiële controle (het sturen op en 
bewaken van de middeleninzet). 

5. Code Goed Bestuur 

Conform de Wet op Primair Onderwijs (WPO) dient het bestuur een Code Goed Bestuur te volgen. In 
deze code is beschreven wat de sector onder goed bestuurlijk handelen verstaat. Het bestuur 
hanteert sinds 2013 de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en handelt conform genoemde code. 
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6. De toezichthouders zien toe op de uitvoering van:  

1. De identiteit van de school.  

2. Maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie.  
3. Wettelijke verplichtingen 
4. Begroting  
5. Benoeming accountant  
6. Personeelsbeleid 
7. Medezeggenschapsraad 
8. Verantwoording uitvoering taken en bevoegdheden  
9. Vergaderingen en contacten  
10. Communicatie & Betrokkenheid 
11. Informatievoorziening 
12. Continuïteit onderwijs 
13. Kwaliteitskaarten 

 
1. Identiteit van de school 

Aan de identiteit van de school wordt opvolging gegeven door: 

- Jaarlijkse bezinningsmiddag van het personeel met het bestuur en een externe spreker vanuit 
de achterban, voor bespreking van een identiteits gerelateerd onderwerp.  
In 2016 heeft Ds. P. de Vries een lezing gehouden over Christelijke leraarschap tussen roeping 
en vreemdelingschap. 

- Klassenbezoek van de bestuursleden tijdens de bijbelvertelling en een maatschappelijk vak. 
- In de vergadering van 14 januari is het identiteitsprofiel opnieuw vastgesteld en op de 

website van de school geplaatst. Dit document wordt ook verstuurd en besproken met de 
sollicitanten die uitgenodigd worden voor gesprek. 

- Zorgvuldige selectie van nieuw lesmateriaal en wanneer noodzakelijk wordt dit  lesmateriaal 
schoolspecifiek gemaakt.  

- Elke 5 jaar ondertekening van de statuten en instemming met de grondslag van de school. 
 

2. Maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie 

- Toezicht op de evaluatie van de behaalde resultaten door Directie en MT en de hieruit 

geformuleerde doelen of wanneer noodzakelijk aanpassing van het beleid. 

De geleverde prestaties van het schoolteam en leerlingen waren naar tevredenheid.  

- De managementrapportage is duidelijk en geeft inzicht in de organisatorische 

gebeurtenissen, de geformuleerde leerdoelen en de resultaten van de school. 

 
3. Wettelijke verplichtingen 

De wet- en regelgeving binnen het onderwijs alsmede de gestelde leerdoelen, wijzigen 
voortdurend. Het blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen vereist; 
- zorgvuldigheid m.b.t. de eventuele invloed op de identiteit van het onderwijs  
- kennis, door het blijven volgen van de (politieke) ontwikkelingen  
- afstemming met de scholenorganisaties 
- aanpassing van management / voortgangsrapportages 
- evaluatie van de doorgevoerde wijzigingen 
  

4. Begroting  
De meerjarenbegroting is de balans tussen de te ontvangen middelen en de kosten van de 
benodigde middelen en personeel. Vermeld kan worden dat deze zaken op orde zijn. 
In april ’16 werd het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 goedgekeurd. In de  vergadering 
van 15 december ‘16 is de meerjarenbegroting 2017-2021 goedgekeurd.  
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5. Benoeming accountant 
De accountantscontrole door Van Ree Accountants verloopt naar volle tevredenheid. Besloten 
werd om de jaarlijkse accountantscontrole voor het volgende schooljaar opnieuw door Van Ree 
te laten uitvoeren. 

 
6. Personeelsbeleid 

De toezichthouders zien er op toe dat de procedure m.b.t. sollicitatie, benoeming, ontslag, 
eventuele schorsing alsmede de vaststelling van de beloning conform de CAO en tegelijkertijd op 
een integere manier invulling wordt gegeven. De uitvoering van dit toezicht vindt plaats door een 
maandelijks overleg van de voorzitter met de directie en betrokkenheid bij de genoemde 
procedures. 
 

7. Medezeggenschapsraad 

Na afloop van elke bestuursvergadering wordt de informatievoorziening naar de MR en de 
terugkoppeling van de MR naar het bestuur vastgesteld. Dit betreft voornamelijk advies- en 
instemmingsvragen. In 2016 heeft het bestuur 1 x met de MR vergaderd. De onderlinge 
samenwerking tussen bestuur en  MR heeft een constructief karakter en verloopt in goede sfeer. 
 

8. Verantwoording uitvoering taken en bevoegdheden  
De toezichthouders geven in het jaarverslag een korte toelichting van de uitgevoerde taken en 
controles en leggen hun verantwoording af aan de leden in het jaarverslag  

 
9. Vergaderingen en contacten  

De toezichthouders onderhielden contact met:  
- Bestuur, Directie en MR tijdens de reguliere vergaderingen.  
- Het schoolteam tijdens het klassenbezoek, de jaarlijkse bezinningsmiddag en andere 

bijeenkomsten.  
- FPO Rijnmond (Federatieve Vereniging voor Primair Onderwijs op Reformatorische 

Grondslag in regio Rijnmond) tijdens de periodieke vergaderingen. 
- Ouders tijdens een gecombineerde vergadering met bestuur en personeel. 
- Kerkenraden tijdens een gecombineerde vergadering met het bestuur  
- Deelname cursussen VGS en VBSO 

 
10. Communicatie & Betrokkenheid 

Goede contacten en samenwerking tussen de school en ouders is van groot belang. Voor de 

instandhouding en bevordering is in het achterliggend jaar extra aandacht besteed. Er zijn 

diverse ontmoetingsmomenten georganiseerd zoals: 

- Ouderavonden 
- Kijkavonden (project)  
- Bezinningsavond ouders groep 8 (media gebruik) 
- Informatie avond met de kerkenraden en bestuur (verbondenheid school & kerk) 
- Gezamenlijke kerstviering ouders groep 1 t/m 4 
- Jaarsluiting op het plein 
 

11. Informatievoorziening 
De informatievoorziening van de school vindt plaats door middel van: 
De schoolgids, website, informatieblad en de nieuwsbrieven. 

 
12. Continuïteit onderwijs 

- In het verslagjaar waren geen maatschappelijke of politieke gebeurtenissen die van directe 

invloed waren op het onderwijs.  
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- Door zwangerschap, ziekte en vertrek van personeel ontstonden vacatures en werden 

advertenties geplaatst voor een parttime of tijdelijk dienstverband. Met de nodige 

inspanningen konden deze vacatures ingevuld worden. Mede dankzij de onderlinge 

samenwerking en betrokkenheid van het personeel kon de invloed op de kwaliteit van het 

onderwijs tot een minimum worden beperkt. 

- In het verslagjaar zijn er geen meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon. 
 
13. Kwaliteitskaarten 

In 2016 werden de 3 kwaliteitskaarten ingevuld. Zowel het response percentage als de resultaten 

waren Goed. De ingevulde identiteitskaarten met de slotopmerkingen waren:  

Identiteit: 

- De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd 

- De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen 

- De leraren besteden aandacht aan kennis van de Bijbel   

Burgerschap:  

De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat  

Kwaliteitszorgvergadering:  

- De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar 

- De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de 

verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

- De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op 

het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

7. Tot slot 

Het bovenstaande is een beknopt verslag van de taken van de toezichthouders, welke met de taken 
en verantwoordelijkheden van de bestuurders en directie het gezamenlijke bestuur vormt.  
Vermeld kan worden dat de onderlinge samenwerking binnen het bestuur, de MR en het personeel 
zich kenmerkt door eensgezindheid. Over de eensgezindheid lezen we in de kanttekening (Rom. 
12:16) Dit wordt verstaan niet alleen van de enigheid van gevoelen en verstand in de hoofdstukken 
der christelijke leer, maar ook voornamelijk van de enigheid der gemoederen en genegenheden tot 
elkander. Een voorrecht wat de Heere tot hiertoe nog verleent, daar we van nature in vijandschap 
tegenover de Heere leven. 
Dat deze eensgezindheid ook door het personeel, de ouders en de kinderen ervaren mag worden, in 
een tijd waarin voortdurend aanvallen worden gedaan om de eensgezindheid, gebaseerd op Gods 
Woord weg te nemen. 
 
Namens de toezichthouders, 
A.J. Jong  
(voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


