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Verslag van de toezichthouder 
 
Verslag van Intern toezicht 

Het bestuur van de Christelijke Schoolvereniging “Obadja” heeft bij de invoering van de wet op het 
extern toezicht gekozen voor een scheiding tussen het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur, 

waarbij het Algemeen bestuur toezichthouder is. In het jaar 2017 zijn er qua werkwijze geen ingrij-

pende veranderingen doorgevoerd in vergelijking met het functioneren in voorgaande jaren. 
 

Samenstelling bestuur: 
 

Het dagelijks bestuur bestaat uit H. Timmerarends, N. Belo (penningmeester), en H. Vonk Noorde-
graaf (secretaris). Het algemeen bestuur en daarmee tevens het toezichthoudend orgaan bestaat uit 

T. de Bruijn (lid), A. van Eck (lid), J. Leeflang (voorzitter) en M.J. van Schaik (secretaris). 

 
Activiteiten: 

In het jaar 2017 heeft het AB afzonderlijk van het DB vergaderd. Er hebben schoolbezoeken door 
toezichthouders plaatsgevonden (werkgeverschap). Daarbij vinden gesprekken met de leerkrachten 

plaats. 

De begroting is door de toezichthouders goedgekeurd. Benoeming van de accountant voor de con-
trole van de jaarrekening 2017: Van Ree accountants. Periodiek zijn er door de directeur manage-

mentrapportages verstrekt aan de toezichthouders. 
Er is jaarlijks contact met vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders (de plaatselijke kerken 

in Montfoort), alsook met vertegenwoordigers van de MR. Er zijn vele contacten geweest met de 

burgerlijke gemeente, waaronder de wethouders. Met de Inspectie van het Onderwijs zijn geen 
contacten geweest. 

Zowel de leden van het bestuur als de leden van het toezicht houdend orgaan wonen scholings- 
dan wel informatiebijeenkomsten bij, doorgaans uitgaand van de VGS en van Erdee-media (woord-

voerderstraining). 
 

Relatie tot het bestuur en tot andere instanties 

De vergaderfrequentie van het toezichthoudend orgaan loopt parallel met de vergaderfrequentie 
van het bestuur. Ook aan de gesprekken van het bestuur met de MR, de kerken ed. nemen de le-

den van het toezichthoudend orgaan deel. 
 

Code Goed bestuur 

In het jaar 2017 is de code voor Goed Bestuur gehanteerd. Het bestuur wijkt op een aantal onder-
delen af van de code Goed bestuur. 

 
Bij art. 7: 
De SMDB Het Kompas is een School met de Bijbel op reformatori-
sche grondslag. Het bestuur heeft geen moeite met de vijf ken-

merken van goed onderwijs die in artikel 7 worden genoemd. Zij 

plaatst deze echter wel binnen het kader van haar grondslag en 
identiteit. In dat licht is zij van mening dat zeer wezenlijke zaken 

betreffende het onderwijs ontbreken. Daarbij wordt met name ver-
wezen naar het Strategisch beleidsplan, opnieuw vastgesteld in de 

vergadering van 14 november 2013. 

 
Bij art. 8, lid 2: 
Het bestuur is van mening dat het principe van het zo laag mogelijk wegleggen van taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie zowel van toepassing is in de relatie be-

stuur – management, als in de relaties directeur, ib-er en leerkrachten. Van groot belang is daarbij 

de verantwoordingsplicht van alle betrokkenen.  
 
 



 

 7 

Bij art. 10: 
Verantwoording vindt op de volgende wijze plaats: 

 Overeenkomstig de WMS zijn ouders en personeel wettelijk vertegenwoordigd in de MR. 

 Het bestuur legt verantwoording af richting de leden van de Schoolvereniging (van wie alle 

ouders lid kunnen worden) tijdens de Jaarvergadering.  

 Directie en team leggen aan de ouders verantwoording af via de Schoolgids  

In al deze processen is het woord ‘transparantie’  sleutelwoord (leg duidelijk uit wat je als bestuur 
en/of school doet of wilt gaan doen).  

 
Bij art. 11, lid 2: 
Belanghebbenden zijn o.a.: ouders, kerken en gemeente (wethouder). 

 
Bij artikel 15 
Vertaling van onderwijskundige en personele doelen op strategisch niveau naar uitvoering op orga-
nisatieniveau wordt het meest effectief gerealiseerd wanneer de onderwijskundige en personele 

doelen geformuleerd worden in samenspraak met deskundigen uit de organisatie. 
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Overview & Algemeen 
 
 

Ter inleiding 

Het bestuursverslag van de Christelijke Schoolvereniging “Obadja” en van de School met de Bijbel 

Het Kompas te Montfoort wordt geschreven tegen de achtergrond van het totaal aan ontwikkelingen 
in onze samenleving en in de wereld om ons heen. 

 
Onze Nederlandse samenleving 
Het jaar 2017 was een jaar waarin de ontwikkelingen in 

de samenleving niet stil stonden. Op allerlei manieren is 
nieuws tot ons gekomen. Centraal stond in 2017 de term 

“nepnieuws”.  Is het nieuws wat gebracht wordt de 
waarheid? En in hoeverre wordt onze mening beïnvloed 

door alle berichten die tot ons komen? Maar boven alle 
(nep)nieuws is ook Het Nieuws in Montfoort en omgeving 

te horen geweest. De boodschap van het evangelie, 

Nieuws wat nooit oud wordt, maar tegelijkertijd de oude 
waarheid is. In het jaar 2017 heeft de Hersteld Her-

vormde gemeente opnieuw een eigen predikant gekregen en is het leven van de predikant van de 
hervormde gemeente op wonderlijke wijze gespaard. De Heere heeft onverdiend zo nog naar Mont-

foort omgekeken en gegeven dat Het Nieuws zondag aan zondag gepredikt mag worden. 

2017 was een jaar van herdenken. 100 jaar vrijheid van onderwijs en 500 jaar reformatie. Vrijheid 
van onderwijs is een groot goed waar we verantwoord mee moeten omgaan. Nog altijd verkeren we 

in de unieke situatie dat een seculiere overheid het bijzonder onderwijs geheel bekostigd zodat het 
christelijk onderwijs in Nederland nog ongehinderd verder kan gaan. 

In 2017 hebben ook in de Nederlandse samenleving de verkiezingen plaats gevonden. De langste 

formatie in de Nederlandse geschiedenis volgde. Na 208 dagen waren de VVD, D66, CDA en de CU 
het eens over het regeerakkoord. Het mag een wonder zijn dat er twee partijen met een “C” in hun 

naam mee doen aan dit kabinet. Extra bijzonder is het dat er een minister voor Onderwijs is gekozen 
die iedere zondag naar de kerk gaat en ook het christelijk onderwijs een warm hart toedraagt. Te 

midden van een Nederlandse samenleving waarin de ontkerstening zichtbaar is er een God die zorgt 
voor het christelijke onderwijs. Het moet ons tot grote dankbaarheid stemmen dat de Heere onver-

diend zo goed voor Nederland is! 

 
In historisch perspectief 
De noodzaak van een School met de Bijbel werd bij de op-
richters van onze school diep doorleefd, juist vanwege haar 

grondslag. De school bestaat sinds 15 november 1883. In 

een tijd van grote armoede werd de school opgericht en be-
kostigd door de ouders. In diepe gewetensnood konden ou-

ders hun kinderen niet meer zenden naar de openbare 
school, waar het gebed en het godsdienstonderwijs waren 

afgeschaft. Zij wisten zich gehouden aan de plechtige be-
lofte, beloofd bij de doop van kinderen, om hen “in de voor-

zeide leer naar hun vermogen te onderwijzen, of te doen en 

te helpen onderwijzen.”  
Ook voor de huidige generatie ouders die hun kinderen ten doop hielden, geldt deze belofte.  

 
Dit bestuursverslag 
Dit bestuursverslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Christelijke 

Schoolvereniging “Obadja”, Postbus 9, 3417 ZG Montfoort. Dit bestuursverslag is primair bestemd 
voor de leden van de desbetreffende schoolvereniging. Bij de opstelling van het bestuursverslag is 

rekening gehouden met de vigerende wetgeving, zoals genoemd in RJ 400 en RJ 660. Veel gegevens 
zijn ontleend aan de Managementrapportage die door de directeur in de loop van 2017 aan het 
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bestuur is uitgebracht. Daaronder bevindt zich ook het Jaarplan van het cursusjaar 2016-2017 en 

2017-2018. 
 

Relatie met het toezichthoudend orgaan en de Code Goed bestuur 
Voorafgaand aan het bestuursverslag is het verslag van de Toezichthouder opgenomen. Daarin staat 

hoe de verhouding is met het bestuur en wordt verantwoording afgelegd over het omgaan met de 
Code Goed Bestuur. 

 

Dit jaar 
In het jaar 2017 werd uitvoering gegeven aan activiteiten uit het Schoolplan 2015-2019. Het School-

plan 2015-2019 draagt de titel Op koers 2.0. Er is sprake van borgen, verdiepen en verbreden. 
Twaalf speerpunten zijn voor de periode 2015-2019 neergezet.  

1. Identiteit: Toerusting 

2. Identiteit: Burgerschap 

3. Personeel: Ontwikkelen doelmatig personeelsbeleid 

4. Personeel: Leerkrachtvaardigheden 

5. Personeel: Werkdrukverlaging 

6. Onderwijs: Onderwijs en leerlingondersteuning 

7. Onderwijs: Rekenmethode 

8. Onderwijs: geschiedenismethodiek 

9. Onderwijs: techniek 

10. Communicatie: Ouderbetrokkenheid 

11. ICT: Uitvoeren ICT-beleidsplan 

12. Kwaliteit: Versterken kwaliteitsbeleid 

Tegelijk is er voor gekozen om de planning van deze activiteiten niet in beton te gieten. Ontwikke-

lingen, zowel intern als extern, dwingen in de loop van jaren soms tot verlegging van de koers. 
 

Onderwijskundig was het jaar 2017 het jaar waarin vooral werd ingezet op de invoering van een 
nieuwe methode voor het taalonderwijs als ook lessen rondom mediagebruik. In 2017 zijn er rondom 

de personeelsbezetting best wat zorgen geweest. We hebben van twee leerkrachten afscheid moeten 
nemen. Bij één van de leerkrachten was het opvullen van de nieuwe vacature bijzonder lastig. Daar-

naast was er ook een langdurige ziekteverlof van één van de teamleden.  
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Wie zijn wij?  
 

 
De Christelijke Schoolvereniging “Obadja” beheert in Montfoort één school, 

namelijk School met de Bijbel Het Kompas. Het doel van de vereniging is het 

in stand houden van een christelijke school op de grondslag van de Bijbel en 
de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is voor onze school vertaald 

naar de volgende missie. 
 

Missie 
De School met de Bijbel Het Kompas te Montfoort is een school waar kinderen 

in een veilige omgeving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toe-

komst als zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid in alle 
samenlevingsverbanden te kunnen functioneren. 

 
Grondslag  
Het Kompas heeft als grondslag de Bijbel en de drie formulieren van enigheid.  

Dat is van betekenis voor het Bijbelonderwijs, waarin de noties van schepping en scheppingsop-
dracht, mensbeeld en zondeval, verlossing, wedergeboorte, geloof en bekering, dankbaarheid en 

liefde tot God en de naaste, rentmeesterschap op evenwichtige wijze herkenbaar zijn.  
Ook voor het onderwijs in de andere vakken is de grondslag van betekenis. Methoden zijn, indien 

kwalitatief verantwoord, bij voorkeur christelijk. Leerstofkeuze dient aan de grondslag en doelstel-
ling getoetst te worden.  

De grondslag is van veel betekenis voor het pedagogisch klimaat, waarin Bijbelse noties voor het 

omgaan met elkaar gestalte dienen te krijgen. 
 
School met de Bijbel 
Kinderen waarvan de ouders de grondslag ondertekenen worden toegelaten als leerlingen. In die 

gevallen dat ondertekening van een onderdeel van de grondslag bezwaarlijk is maar wel van harte 

achter het op de grondslag gebaseerde onderwijs wordt gestaan, kan het bestuur alsnog besluiten 
tot toelating  

In principe worden kinderen die extra zorg behoeven, toegelaten. Plaatsing vindt alleen dan plaats 
wanneer verwacht mag worden dat de aangemelde leerling adequaat begeleid kan worden en dat 

de andere leerlingen daardoor niet tekort gedaan worden. 

Lid worden van de vereniging kan alleen als doel en grondslag van de school volledig worden on-
derschreven. 

 
Nu en in de toekomst 
Wij bereiden kinderen voor op de toekomst. Dat ziet op kortere termijn op het vervolgonderwijs. 
Op langere termijn bereiden we voor op een plaats in de samenleving. Dat ziet in het perspectief 

van de Bijbel ook op onze eeuwige bestemming. 

 
Een veilige omgeving 
Basisvoorwaarde voor de evenwichtige ontwikkeling van het kind is een veilige leefomgeving. On-
derwijs dient gegeven te worden in een pedagogische setting. Grote waarde wordt daarom ge-

hecht aan het vormen van een goed pedagogisch klimaat.  

Dat kan alleen wanneer oog is voor het unieke van elk kind, zowel wat betreft ontwikkelingsniveau, 
als in gedrag en karakterontwikkeling. Kernwoorden voor een goed pedagogisch klimaat zijn we-

derzijds respect, aanvaarding, geduld, liefde, interesse en orde. 
In dit verband is het voor onze school een opgave dat alle kinderen van de school zich veilig voe-

len en geaccepteerd weten door allen die op enigerlei wijze bij de school betrokken zijn: medeleer-
lingen, teamleden en (indirect) ouders. De Bijbelse beginselen vormen het uitgangspunt voor de 

praktijk van het schoolleven. Het onderlinge gesprek rond het geopende Woord is daartoe onmis-

baar. 
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Zoveel mogelijk wordt in het onderwijs aangesloten bij de opvoeding thuis. Waar de school in de 

thuissituatie tekorten of onvermogen signaleert, wordt, als intermediair, aan ouders een weg naar 
ondersteuning gewezen (kerk, Jeugdteam, GGZ-psycholoog, ed.). 

 
Vorming en onderwijs 
Met het oog op onze samenleving dient het onderwijsaanbod breed te zijn. Dat ziet niet alleen op 
de leerstofkeuze die onder meer door de maatschappelijke relevantie wordt bepaald, maar ook op 

de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. Daarbij denken we aan samenhang in de leerstof 

en een leerstofaanbod dat rekening houdt met de verschillende intelligenties van kinderen.  
 

Zelfstandigheid  
In het onderwijsproces dient er een evenwicht te bestaan tussen leiden en begeleiden. De zelfstan-

digheid van de persoonlijkheid krijgt zijn volle ontplooiing wanneer deze gestalte krijgt in het besef 

van de afhankelijkheid van God, maar ook van onze naasten. De zelfstandigheid die nagestreefd 
wordt dient dan ook niet te leiden tot individualisme. Acceptatie van gezag en samenwerking met 

de medeleerling zijn onmisbare elementen in de evenwichtige ontwikkeling van het kind. 
 
In alle samenlevingsverbanden  
Kinderen worden vandaag gevormd en onderwezen voor de samenleving van morgen. Dat vraagt 

een open mind naar de ontwikkelingen in de samenleving. Voor de school betekent dit, dat zij 

voortdurend bereid is om zowel qua inhoud als werkwijze tot vernieuwing bereid te zijn. 
De samenleving in de 21e eeuw kenmerkt zich door een afkeren van het Woord van God. De chris-

telijke school zal de leerlingen op een plaats in die samenleving willen voorbereiden. Naast alge-
mene kennis van de samenleving vergt dat specifieke aandacht voor zaken die direct in strijd zijn 

met het woord van God. Dat vraagt ook dat we onze kinderen zodanig vormen dat zij in deze sa-

menleving weerbaar zijn. 
De School met de Bijbel Het Kompas te Montfoort is een school waar kinderen in een veilige omge-

ving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toekomst als zelfstandige, God naar Zijn Woord 
dienende persoonlijkheid in alle samenlevingsverbanden te kunnen functioneren. 

 

De leerlingen 

De leerlingen op onze school komen uit Montfoort en omliggende plaatsen.  

In tabel 1 staat een overzicht van de gegevens op de reguliere teldatum van 1 oktober 2017.  
In tabel 2 staat de geografische herkomst van de leerlingen die de school bezoeken. 

Vervolgens is de prognose 2018-2019 geplaatst, opgesteld na de teldatum van 1-10-2017. 

In voorgaande bestuursverslagen werd ook de kerkelijke achtergrond van de leerlingen in een tabel 
weergegeven. Maar in verband met een strengere privacywetgeving met name de algemene gege-

vensbescherming is het niet meer mogelijk dit weer te geven in het bestuursverslag. 
 

Tabel 1 
De leerlingen 
Op 1-10-2017 was de teldatum. Het aantal leerlingen bedroeg op de teldatum 158 (1-10-2016: 161). 

 

Leeftijd Totaal 

4- jarigen 22 

5- jarigen 18 

6- jarigen 21 

7- jarigen 17 

8- jarigen 15 

9- jarigen 27 

10- jarigen 16 

11- jarigen 20 

12- jarigen 2 

Eindtotalen 158 

 

Leerjaar Jongens Meisjes Totaal 

0-1 9 9 18 

1-2 12 10 22 

3-4 17 12 29 

4-5 15 13 28 

6 14 11 25 

7 6 9 15 

8 8 13 21 

Eindtota-
len 

81 77 158 
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tabel 2 overzicht woonplaatsen leerlingen op 1-10-2017 

 

 
Verwachte leerlingenaantallen in de e.v. vijf jaar volgens prognose d.d. 2015-2016, inclusief de tel-
gegevens van 1-10-2017 
 

Teldatum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal 
 leerlingen 166 161 158 157 159 

 
158 

 

De Organisatie 
In de code Goed bestuur voor het PO wordt van de organisatie van een onderwijsinstelling gezegd: 

Het schoolbestuur en het intern toezichtorgaan dragen er zorg voor dat de organisatie wordt inge-
richt op basis van efficiency en effectiviteit ten aanzien van het realiseren van de opdracht. In het 

verlengde daarvan is de organisatie van de instelling als volgt geregeld en zichtbaar gemaakt. 

Woonplaats Aantal % 

Montfoort 95 60,1 

Linschoten 14 8,9 

Oudewater 5 3,2 

Lopik 18 11,4 

Harmelen 7 4,4 

Benschop 5 3,2 

IJsselstein 7 4,4 

Snelrewaard 1 0,6 

Haastrecht 1 0,6 

Polsbroek 4 2,6 

De Meern 1 0,6 

Totaal 158 100% 
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In 2017 is de heer A. van Eck toegetreden tot het bestuur en heeft de heer W. van Ieperen af-

scheid genomen van het bestuur. De heer van Eck heeft de taken van de heer van Ieperen overge-
nomen. Daarnaast heeft in 2017 een directiewisseling plaats gevonden. De heer C. Dubbeld heeft 

afscheid genomen en de heer W. Hoepel is in zijn plaats gekomen. 
 
Interne organisatie 
In de school functioneren twee bouwoverleggen: de leerkrachten van groep 1-4 vormen de onder-
bouw, die van 5-8 de bovenbouw. De bouwvergaderingen hebben een grote plaats in de schoolor-

ganisatie ten behoeve van het gesprek over het onderwijs, de processen in de groep, het gebruik 
van de methodes, etc. In dat opzicht hebben zij het karakter van werkbespreking. De bovenbouw 

vergaderde onder leiding van de directeur, de onderbouw onder leiding van mevrouw P.M. Kuiper.  

 
Administratieve organisatie 
Ook dit jaar heeft het administratiekantoor van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) 
– afdeling financieel management de financiële en personele administratie voor de school ver-

zorgd. Het VGS heeft de startende directeur ondersteund met advies op het gebied van financieel 
management als ook op het gebied van personeelsmanagement. Intern werd de directeur onder-

steund door een managementassistent. 

  

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING

BESTUUR

DIRECTIE

Management-
assisitente

Intern Begeleider

RT-er

Groepsleerkrachten ICT-er

Toezichthoudend 
orgaan

Medezeggenschaps 
Raad



 

 14 

Identiteit 
 
Identiteit als centraal thema 
De identiteit van de school is een zaak die alle geledingen van de school raakt. Identiteit is een zaak 
van het bestuur, de ouders, het team, de leerlingen. De identiteit krijgt vooral gestalte in de groep. 

Dat wijst op de centrale positie die de leerkracht heeft als het gaat om de identiteit van de school.  

 
De school als instelling voor bijzonder onderwijs 
In Nederland subsidieert de overheid zowel openbaar onderwijs als bijzon-
der onderwijs. Algemeen erkende richtingen voor bijzonder onderwijs zijn 

katholiek, protestants-christelijk, reformatorisch en islamitisch. Bij de over-
heid staat het Kompas geregistreerd als reformatorisch.  

 
Identiteit en personeelsbeleid 
Wat betreft het benoemingsbeleid stelt het bestuur dat leerkrachten, zowel 

op school als privé, hun leven inrichten naar de eis van Gods Woord. Van 
elke leerkracht wordt verwacht dat hij de grondslag van de school onder-

schrijft. Het bestuur vindt dat je de betekenis van de leerkracht ter vervulling 

van de doelstelling van de school niet hoog genoeg in kunt schatten. De 
leerkracht is identificatiefiguur voor de leerlingen. Door de intensieve om-

gang van de leerkracht met de leerlingen is dan ook een christelijke grond-
houding en levenswandel van essentieel belang.  

Vanwege deze grote betekenis van de leerkracht neemt het bestuur haar 

verantwoordelijkheid daarin nadrukkelijk. Veel activiteiten worden geman-
dateerd aan de directeur. Bij de werving van personeel is een delegatie van 

het bestuur echter aanwezig. Samen met de directeur voert zij het sollicitatiegesprek en besluit zij 
over het al of niet benoemen. Dat geldt ook voor de benoeming van invalleerkrachten en van lio-

stagiaires, die gedurende een belangrijk deel van het jaar onder verantwoordelijkheid van een 
groepsleerkracht voor de klas staan. 

 

Ook wordt de verantwoordelijkheid van het bestuur in dit verband gerealiseerd door jaarlijks lessen 
bij te wonen, waarbij met name vertellingen uit de Bijbelse geschiedenis worden bijgewoond. Aan 

het eind van elk klassenbezoek wordt in een gesprek gereflecteerd op het totale functioneren. Eén 
keer in de drie jaar voert de personeelscommissie met elk van de teamleden een uitgebreider gesprek 

met als thema identiteit. 

 
Het bestuur is eigenaar van een in 2012 opgesteld identiteitsdocument. Op een vijftal terreinen wordt 

in dat document de identiteit uitgewerkt voor de dagelijkse praktijk. Het 
gaat daarbij om de Bijbelvertelling, algemeen gedrag, kleding en haar-

dracht, muziek en zang, en mediagebruik. Het document is als bijlage bij de 
Personeelsmap van het bestuur opgenomen. Het wordt gebruikt bij werving 

en selectie van personeel, en bij de praktische uitvoering van het perso-

neelsbeleid. Vanwege de voortgaande ontwikkeling op name het terrein van 
ICT heeft in 2016 heeft enige bijstelling van het document plaatsgevonden. 

 
Identiteit en toelatingsbeleid 
Het Kompas is een School met de Bijbel. De grondslag van de school is de 

Bijbel en de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels). Van ouders wordt ver-

wacht dat zij deze grondslag van de school onderschrijven. Als er sprake is 
van het niet kunnen ondertekenen van een onderdeel van de grondslag, 

vindt een gesprek met het bestuur en de directie plaats. Het bestuur beslist 

daarna al of niet toe te laten. In het toelatingsbeleid is essentieel dat ouders 
aangeven dat zij het onderwijs, zoals dat op Het Kompas gegeven wordt, 

voor hun kinderen begeren.  
 

Identiteit en lesmethoden 
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Identiteit is voor onze school van wezenlijk belang, ook als het gaat om de keuze van de methoden 

en invoering van nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur gaat uit van het principe dat indien beschik-
baar, christelijke methodes worden aangeschaft. Alleen wanneer de kwaliteit van het onderwijs on-

der druk komt te staan bij de aanschaffing van een christelijke methode, is het de bevoegdheid van 
het bestuur om toestemming te geven van deze regel af te wijken. Methoden met een christelijke 

identiteit zijn in gebruik voor de vakken godsdienst, taal, lezen, Engels (groep 1-4), rekenen, ge-
schiedenis, muziek. 

 

 
 

Identiteit en Bijbelonderwijs 
 Op de school wordt alleen de Statenvertaling van de Bijbel gebruikt. 

 De vertaling van de Bijbelse boodschap aan de kinderen is in over-

eenstemming met het gehele Woord van God zoals verwoord in de 
Drie Formulieren van Enigheid. 

 Iedere dag is er voldoende tijd voor de Bijbelvertelling of een verwer-
king daarvan (psalm, Heidelbergse Catechismus, kerkgeschiedenis). 

 De Bijbelvertelling wordt goed voorbereid waarbij in ieder geval ge-
bruik wordt gemaakt van de Statenvertaling met de kanttekeningen. 

 Bij gebruik van kinderbijbels wordt een keuze gemaakt uit de schrij-

vers Snoek, Vreugdenhil, Van Dam, Meeuwse of Hartingsveld-Morree. 
 
Identiteit en ICT 
Het gebruik van ICT en moderne media is uit het on-

derwijs niet meer weg te denken. Er is ontzettend veel 

beeldmateriaal binnen en buiten het onderwijs beschik-
baar. Ten aanzien van het mediagebruik heeft het be-

stuur de volgende uitspraken gedaan: 
 We sluiten aan bij de door God gegeven media: 

het geschreven en gesproken woord. 

 Het mediagebruik is altijd ondersteunend aan 

het onderwijsproces. 
 Media zoals computerspelletjes, films en derge-

lijke ter vermaak zijn niet toegestaan. 

 Leerlingen mogen op school geen mobiele te-
lefoons en soortgelijke gebruiken. Leerkrach-

ten zijn terughoudend in het gebruik.  
 Alleen gefilterd internet (leerlingen: Kliksafe 

“white listing”; leerkrachten: Kliksafe “black lis-

ting”). 
 DVD’s, fimpjes, etc. worden altijd eerst door de leerkracht gescreend op het eventueel on-

dermijnend zijn aan de grondslag.  

 Mediaopvoeding is onderdeel van het leerproces.  

 

Identiteit en kerken  
Contacten met kerkenraden zijn van belang om elkaars standpunten en ontwikkelingen te bespreken. 

In het jaar 2017 hebben er opnieuw besprekingen plaatsgevonden van het bestuur met een delegatie 
van zowel de Hersteld Hervormde Kerk als de Hervormde Gemeente binnen de PKN, beide in Mont-

foort.  
Het thema waarover met de kerkenraden is gesproken was vrijheid. Dit was mede naar aanleiding 

van 100 jaar vrijheid van onderwijs.  

Ook is het mogelijk gebleken om voor de bid- en dankdagen afspraken te maken tussen de school 
en de kerken voor wat betreft de stof waarover op school wordt verteld en in de kerk wordt gepreekt. 

Belangrijke doelstelling is om Montfoort een aantrekkelijke gemeente te doen zijn, zowel ten aanzien 
van het kerkelijk leven als de school.  
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Identiteit en de maatschappelijke opdracht 
De school zamelt elke maandagmorgen geld in voor goede doelen. Daar-
mee willen we de leerlingen bewust maken dat het geven voor anderen 

een Bijbelse notie is. De gelden worden besteed aan doelen die breed in 
onze achterban geaccepteerd en geworteld zijn: Woord en Daad, Stich-

ting Bonisa en Stichting Stephanos. Daarnaast heeft de school twee kin-

deren geadopteerd via de stichting Woord en Daad. Dat heeft als conse-
quentie dat we zeer terughoudend zijn met toezeggingen om voor andere 

doelen geld op te halen. Dat was ook de reden om niet mee te doen met 
de gemeentelijke actie onder leiding van de oud-burgemeester van Mont-

foort voor een Syrisch tentenkamp.  
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Onderwijs 
 
Onderwijskundig beleid van de school 
Het onderwijs op Het Kompas wordt gekenmerkt door de volgende aspecten: 

- De grondslag van de school is sterk bepalend voor de inhoud van het onderwijs en voor het 

pedagogisch klimaat. 

- Grote nadruk op de hoofdvakken, rekenen en taal 
- Engels in groep 1-8 

- Omgaan met verschillen in didactisch en pedagogisch perspectief 
- Sterke nadruk op de opbrengsten van het onderwijs. 

 
Lesmethoden 
In het jaar 2017 werd een methode voor Taal aan 

aangeschaft: Taal actief, als opvolger van Taal-
fontein.  De invoering loopt door tot halverwege 

2018. Daarnaast is er de methode News2Learn aan-
geschaft voor het begrijpend leesonderwijs. Met deze 

methode geven we ook vorm aan mediaopvoeding. 

In de tweede helft van 2017 is begonnen met oriën-
tatie op de aanschaf van een nieuwe methode voor 

zaakvakonderwijs. 
 

Jaarplan 2015-2016 en 2016-2017 
In het jaar 2017 heeft de afronding plaatsgevonden 
van de onderwijskundige vernieuwingen die in het 

Jaarplan 2016-2016 zijn gepland en is gestart met de 
uitvoering van het Jaarplan 2016-2018. De evaluatie 

van het Jaarplan 2016-2017 heeft het bestuur gepas-
seerd. 

De vier belangrijkste activiteiten daarbij waren: 

 Het afronden van de orëntatie rondom de nieuwe taalmethode. 

 De opzet en de uitvoering van lessen rondom mediaopvoeding. 

 Afspraken gemaakt en een studiedag gehouden rondom werkdruk. 

 Versterking en structurering van het aanbod van de plusklas 
 
Lesuitval 
Ondanks het hoge percentage ziekteverzuim in 2017 is er weinig sprake geweest van lesuitval. Groep 

4/5 heeft één dag geen les gehad. Evenals groep 8 die een vrijdagmiddag lesuitval heeft gehad. 

 
Opbrengsten: eindtoets 
In april 2017 werd in groep 8 de CITO eindtoets afgenomen. De einduitslag geven weer in de vorm 
van de inspectiekaart. 
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Beoordeling eindopbrengsten 

De eindopbrengsten over schooljaar 2016-2017 liggen sinds jaren voor het eerst onder de onder-
grens die door de Inspectie gesteld wordt. Dat betekent dat we een onvoldoende halen bij de eind-

toets. Deze score hadden we niet verwacht. Onze ambitie is om landelijk gemiddeld te scoren. Er is 
wat betreft het aantal gewogen leerlingen een neerwaartse trend te zien: het aantal gewogen leer-

lingen daalt. Dat komt omdat het percentage ouders met een geringe schoolopleiding steeds kleiner 

wordt. Daardoor wordt de beoordeling van de inspectie strenger.  
 

De normen voor de eindtoets zijn inherent aan het percentage gewogen leerlingen van de hele 
school. Dat betekent dat de normen voor de eindtoets steeds hoger worden en er dus hogere scores 

verwacht worden om de ondergrens te halen. Zou de norm van de inspectie inherent zijn aan het 
percentage gewogen leerlingen van de groep zou in 2016-2017 boven de ondergrens van de inspec-

tie zijn gescoord. Samengevat zien we dat de school het afgelopen jaar helaas een onvoldoende 

score heeft behaald en we ook daarom het nieuwe schooljaar hard aan de slag moeten om een 
voldoende score te behalen. 

 
 
Borging opbrengsten 
Borging van de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de opbrengsten komt onder meer tot uit-
drukking in de gesprekkencyclus rond de opbrengsten. Deze is als volgt. 

 

Tijdstip Activiteit 

Schooljaar week 5,6 of 7 Teamvergadering met trendanalyse 

Schooljaar week 12 Groepsbespreking rond ZIEN en sociogram met directeur en IB-

er 

Schooljaar week 18-19 Afname Cito M-toetsen 

Schooljaar week 22 Opbrengstgesprekken met directeur en IB-er 

Schooljaar week 35-36 Afname Cito E-toetsen 

Schooljaar week 38 Opbrengstgesprekken met directeur en IB-er 

Schooljaar periode januari - 

april 

Jaargesprek (bespreking functioneren en professionalisering, en 

beoordeling) 
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Kwaliteitsbeleid 
De bewaking van de kwaliteit van de school heeft in het jaar 2017 plaatsgevonden door de volgende 

acties: 
1. Opbrengstcyclus en Groepsbesprekingen 

2. Leerlingbespreking 
3. Trendbespreking 

4. Overdrachtsgesprekken 

5. Groepsafspraken 
6. Taalafspraken 

7. Rekenafspraken 
8. Leesafspraken 

9. Gesprekkencyclus 

10. Groepsbezoeken 
11. Werkbesprekingen in bouwoverleggen 

12. Zorg - ondersteuningsprotocol 
13. Basiskwaliteit Schoolondersteuningsprofiel 

14. Delen van ervaringen 
De activiteiten rond deze acties liggen vast in het document Kwaliteitszorg. 

 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 
In 2018 zal het instrument ParnasSys-WMK worden ingezet om de kwaliteitszorg te bewaken. 

Vanaf dan willen we ieder jaar een onderdeel van de kwaliteitszorg langslopen. Op dit moment is 
dit nog ééns in de vier jaar alle onderdelen van kwaliteitszorg met behulp van een instrument van 

WMK. 

 
Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
 

Onderstaand geven wij u een overzicht over de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs 
in de afgelopen zeven jaren.  
  

Niveau: 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

VWO     3 6 4 

HAVO/VWO 5 2 11 4   1 

HAVO 7 6  7 3 5  

GT/HAVO   4     

Gemengd/theoretische 
stream (vmbo-c) 

7 6  6 6 2 9 

Basisgericht/kaderge-
richt 
(vmbo-b) 

2 2 3 6 1 3 2 

Basisgericht 
(vmbo-a) 

1 3 2 1  2 1 

LWOO / PRO 2 1  5 3 2 1 

 24 20 20 29 16 20 18 

              
Overzicht zittenblijvers, verwijzingen en rugzakleerlingen 
 

Aantal zittenblijvers  
2011-2012: 1 leerlingen (0,56%) 
2012-2013: 2 leerlingen (1,1%) 
2013-2014: 1 leerling (0,59%) 
2014-2015: 3 leerlingen (1,96%) 



 

 20 

2015-2016: 3 leerlingen (1,8%) 
2016-2017: 0 leerlingen (0%) 
 
Aantal verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs of 
LWOO/PRO (uit groep 7) 
2011-2012: 1 leerling (0,56%) 
2012-2013: 1 leerling (0,56%) 
2013-2014: 1 leerling (0,59%) 
2014-2015: 2 leerlingen (1,31%)  
2015-2016: 1 leerling (0,6%) 
2016-2017: 3 leerlingen (1,8%) 
 
LGF 

In het jaar 2016/2017 hadden we één arrangement via Auris 
Één leerling uit groep 6 heeft een arrangement in het kader van Cluster 2 TOS problematiek 

 
 
Aansluiting Passend onderwijs 
In het kader van Passend onderwijs is de school aangesloten 
bij het landelijks samenwerkingsverband van reformatorische 

scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs  op-

gericht. Het samenwerkingsverband heeft de naam Berséba 
gekregen.  
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Personeel 

 
Algemene gegevens 
 
In 2017 zijn er wisselingen van personeel geweest. 

Hierdoor zijn sommige van onderstaande gegevens 
ook anders geweest gedurende het jaar. De gege-

vens zoals deze onderstaande zijn opgenomen zijn 
voor de situatie zoals deze op 1-10-2017 op het Kom-

pas was. 

 

Personeelssterkte per arbeidsrelatie 

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime 

 Aantal Personen 20 3 17 

 Bezetting (wtf) 11,4266 3,0000 8,4266 
 

    

Personeelssterkte per deeltijdcategorie 

  Deeltijd (WTF) cohort 

 Totaal 0 - 0.2 0.2 - 
0.4 

0.4 - 
0.6 

0.6 - 
0.8 

0.8 - 
1.0 

>= 1.0 

Aantal Personen 20 3 4 3 3 4 3 

Bezetting (wtf) 11,4266 0,3488 1,2053 1,3638 1,8719 3,6368 3,0000 
 

  

    

Personeelssterkte per functiegroep 

Functiegroep Totaal Fulltime Parttime 

Leraar Aantal Personen 14 2 12 

 Bezetting (wtf) 8,7925   

Onderwijsassistent Aantal Personen 1 0 1 

 Bezetting (wtf) 0,5000   

Schoolschoonmaker Aantal Personen 2 0 2 

 Bezetting (wtf) 0,3966   

Administratief me-

dewerker 

Aantal Personen 1 0 1 

 Bezetting (wtf) 0,3375   

Lerarenonder-

steuner 

Aantal Personen 1 0 1 

 Bezetting (wtf) 0,4000   

Directeur Aantal Personen 1 1 0 

 Bezetting (wtf) 1,0000   
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Personeelssterkte per geslacht 

Geslacht Totaal Fulltime Parttime 

Vrouw Aantal Personen 17 1 16 

 Bezetting (wtf) 9,1988   

Man Aantal Personen 3 2 1 

 Bezetting (wtf) 2,2278   
 

 

    

Personeelssterkte per leeftijdscategorie 

  Leeftijd cohort 

 Totaal 0/1

9 

20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/4

9 

50/5

4 

55/59 60/64 >= 

65 

Aantal Perso-
nen 

20 0 4 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

Bezetting (wtf) 11,4266  3,3500 0,6250 2,0219 1,5728 1,7068 0,517

5 

0,168

8 

0,4638 1,0000  

 

    

Personeelsbestand, gesorteerd op kerkelijke achtergrond 

  

 Totaal PKN HHK GG(iN) CGK Overig 

Aantal Personen 20 

100% 

6 

30% 

5 

25% 

6 

30% 

1 

5% 

2 

10% 

Bezetting (wtf) 11,4266 
100% 

3,6078 
26,8% 

2,6644 
23,3% 

3,825 
33,4% 

0,9328 
8,1% 

0,3966 
3,4% 

 

 
Verzuimpercentage over 2017 

 

  Verzuimpercentage 2017 

 2017-
01 

2017-
02 

2017-
03 

2017-
04 

2017-
05 

2017-
06 

2017-
07 

2017-
08 

2017-
09 

2017-
10 

2017-
11 

2017-
12 

To-
taal 

 To-
taal 

4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,55 7,45 7,70 1,90 

 
 

Interne organisatie 
De school staat – mede in relatie tot de omvang van de school - onder leiding van een eenhoofdige 
directie die in 2017 geen lesgevende taken heeft. Drie dagen in de week heeft de directeur leiding-

gevende taken en één dag bestuurlijke taken. Daarnaast volgt hij één dag in de week een studie tot 
schoolleider. 

Een significant deel van het team heeft beleidsmatige taken in de school. Er is een IB-er, en er zijn 

coördinatoren voor Taal, Rekenen, Lezen, Engels en ICT.  
Binnen de school functioneert een Stuurgroep Onderwijs. Aan deze stuurgroep nemen naast de 

directeur en de IB-er een drietal leerkrachten deel. Zij dragen bij aan de voorbereiding en uitwerking 
van het onderwijskundig beleid. 

 
Samenhangend met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is aan de school een Ondersteu-

ningsteam (OT) verbonden. Het ondersteuningsteam bestaat uit de directeur, de IB-er, een GZ-

psycholoog en een vertegenwoordiger van het Jeugdteam Montfoort. Vergaderingen van het OT 
vinden altijd plaats in aanwezigheid van ouders en van de betrokken leerkracht(en).  
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Professionele organisatie 
De school is een professionele organisatie. Dat was een van de doelstellingen van het Schoolplan 

2011-2015. Doelen die daarbij zijn gesteld zijn de volgende: 
 

Professionele ontmoetingen 
Binnen de school bestaat een klimaat waarbij werkprocessen met elkaar gedeeld worden en ge-

bruik gemaakt wordt van elkaars professionaliteit. We willen maximaal gebruik maken van elkaars 

expertise.  
 

Erkende ongelijkheid 
De professionalisering in de school loopt langs twee lijnen: teamprofessionalisering en individuele 

professionalisering. Bij de teamprofessionalisering is er – binnen gezamenlijke trajecten – ruimte 

voor individualiteit: inhoud, tempo etc. Afstemming met collega’s blijft daarbij van groot belang. 
 

Eigenaarschap 
In vernieuwings- en uitvoeringsprocessen is iedereen eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en ont-

wikkelingsproces  
 

Delen verantwoordelijkheid 
Vernieuwingsprocessen worden niet van boven op gelegd maar ontstaan door gezamenlijke uit-
spraken van het (deel-)team. Teamleden dragen zo op schoolniveau de verantwoordelijkheid voor 

de veranderingsprocessen. 
   

Eerst ervaren, dan vastleggen 
Veranderingsprocessen worden gestart met een ontwerp. Vastleggen in documenten is niet het 
startpunt maar de laatste stap in elk proces 

 
Opdenken 
We leren te denken in mogelijkheden en kansen in plaatsen van bezwaren en bedreigingen 
 

Scholing 
Scholing vindt plaats langs twee lijnen. Individuele scholing en teamscholing.  
 

Teamscholing 
Teamscholing heeft in 2017 vooral betrekking gehad op: 

- didactiek 

- Scholing Bedrijfshulpverlening 

- Ouderbeleid 

- Groepsdynamiek 

- werkdruk 
 
Individuele scholing 

- Een leerkracht volgt scholing voor de bevoegdheid bewegingsonderwijs. 
- Een leerkracht heeft scholing gevolgd getiteld “PCM training”. 

- Een leerkracht heeft scholing gevolgd rondom school video interactie begeleiding 
- Twee leerkrachten hebben scholing gevolgd rondom rekenonderwijs gericht op kleuters 

- Een leerkracht heeft scholing gevolgd voor rekencoördinator  
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Er is een verwachte terugloop van aantal leerlingen en hierdoor is er in de toekomst een mogelijke 
teruggang van 7 naar 6 groepen. Dit heeft dan invloed op het aantal fte op school. De teruggang 

van 7 naar 6 groepen zal gebeuren wanneer het totaal aantal leerlingen bij de teldatum in oktober 
onder de 150 leerlingen zakt. 
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Gesprekkencyclus 
Alle leerkrachten hebben dit jaar een Jaargesprek, c.q. functioneringsgesprek met de directeur ge-
voerd. Tijdens deze gesprekken komt onder meer de persoonlijke ontwikkeling aan de orde.  

 
Verlof 
Opnieuw had de school in 2017 te kampen met langdurig ziekteverlof van meerdere personeelsleden.  
 

Stagiaires 
Structureel voeren stagiaires van de pabo Driestar-educatief hun praktijkopdrachten op Het Kompas 
uit. Doorgaans zijn er een of twee stagiaires uit de eerste drie leerjaren van de Pabo aanwezig. Elk 

jaar bieden we één of twee lio-stagiaires de mogelijkheid om de eindstage van 20 weken uit te 
voeren.  

 

Uitkering na ontslag 
Over de uitkeringen na ontslag kan gemeld worden dat voor deze uitkeringen in het verleden over-

eenstemming is bereikt met het VFGS. Deze neemt de kosten voor uitkering voor haar rekening. 
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Huisvesting en ICT 
 
 

Schoolgebouw 
De nieuwe school, die vanaf augustus 2014 in gebruik is, is ook in 2017 tot grote tevredenheid 

bewoond.  

 
Onderhoud 
In de begroting 2017 is rekening gehouden met de effecten van het Meerjaren onderhoudsplan. 
Een van de bestuursleden is aanspreekpunt voor de uitvoering van klein onderhoud. 

 
ICT 
Materialen 
Zes lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. 
In elk lokaal zijn drie werkplekken gerealiseerd. Op 

het werkplein op de eerste verdieping zijn dertig com-
puters geplaatst. Door de hele school is aansluiting op 

Wi-Fi mogelijk. Ook de telefoonaansluiting verloopt 

via internet. Het netwerkbeheer is in handen van IC-
automatisering in Dirksland. 
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Communicatie en relaties 
 
Lidmaatschap VGS en PO-raad 
De schoolvereniging is lid van de besturenorganisatie Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
(VGS) en van de PO-raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. 

Van de VGS wordt de jaarvergadering altijd bijgewoond door een 

afvaardiging van het bestuur.  
De PO-raad belegt onder meer enkele keren per jaar bijeenkom-

sten voor zogenaamde ‘eenpitters’ te Utrecht. Deze worden door 
de directeur bijgewoond. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Door bestuur, directie en IB-er is deelgenomen aan de bijeen-

komsten van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs 
voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, het landelijk reformatorisch 

samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs.  
 

Relatie met de plaatselijke overheid en de plaatselijke scholen 
Twee keer heeft de directeur als afgevaardigde van het bestuur deelgenomen aan het zogenaamde 
LEA: overleg van schoolbesturen met de wethouder van onderwijs.  

 
Directieoverleg 
Drie keer per jaar vindt het Directeurenoverleg Montfoort plaats, waarbij de directeuren van alle 

basisscholen in Montfoort en Linschoten met elkaar vergaderen, regelmatig in aanwezigheid van een 
beleidsambtenaar van de gemeente. 

Zes keer per jaar vindt het directeurenoverleg Rijnland plaats, waarbij de directeuren van zeven 
reformatorische scholen aan deelnemen. 

 
Oudercommunicatie 
Ouders zijn voor het bestuur en het team de belangrijkste ge-

sprekspartners inzake de ontwikkeling van de school en het 
welzijn van het individuele kind. Naast de incidentele en inof-

ficiële momenten van contact zijn er een aantal formele mo-
menten waarop school en ouders elkaar ontmoeten. 

• In de groepen 1- 4 vindt jaarlijks een ouderbezoek 
plaats.  

• Drie keer per jaar ontvangen de ouders een rapport 
met de vorderingen van hun kind (groep 1-2: 2x per 
jaar). 

• Drie keer per jaar worden contactavonden belegd 
teneinde de uitgereikte rapporten te bespreken. 

• Op de derde dinsdag van het schooljaar vindt een informatieavond plaats, waarop kennis-
gemaakt wordt met de nieuwe leerkracht en informatie wordt verstrekt over het nieuwe 

schooljaar 

• Een keer per jaar wordt een ouderavond belegd met een (doorgaans) externe spreker over 
een pedagogisch of didactisch onderwerp.  

• Indien de overgang van het ene naar het andere jaar in het geding is vindt er een over-
gangsbespreking plaats. 

 
Oudercommissie 
Vier keer per jaar vergadert de oudercommissie. Vele keren meer doen bestuur, directie en team 

een beroep op de oudercommissie.  
 
Ouderenquête 
Een keer in de vier jaar wordt een ouderenquête gehouden. In 2017 was dat niet het geval.  
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MR 
Aan de school is een MR verbonden. Aan de wettelijke vereisten voor het functioneren van de MR 
wordt voldaan door hetzij te vergaderen, hetzij advies of instemming te vragen via de mail. 

 
 
Horizontale verantwoording 
Zoals reeds eerder aan de orde kwam is er een jaarlijks overleg met de leiding van de kerken in 

Montfoort waartoe de leerlingen behoren. De kerken spelen een rol in het proces van aanmelding 

van nieuwe leerlingen. De stof voor de prediking op de biddag en de dankdag wordt ook op school 
verteld tijdens de lessen voor Bijbelse geschiedenis op de dag voorafgaand aan die dagen.  

 
Klachtenafhandeling 
Er is dit jaar geen klacht ingediend bij het bestuur.  
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Financieel 
 

Analyse van het netto resultaat 

   
Realisatie 2017  Begroting 2017  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                   801                      775               26  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -                          -                 -    

(B3) Overige baten 
 

                     15                        15                -1  

 

 

     
Totaal baten 

 
                   815                      790               25  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   649                      636               13  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     16                        16                0  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     42                        41                 2  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                     93                        96                -3  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                   800                      788               12  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                     15                         2               13  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                     22                        10               12  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                    37                       12               25  

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

gehele organisatie. Het resultaat van 37.012 euro is als volgt opgebouwd: 

   
Realisatie  Begroting  Verschil 

Kostenplaats 
 

x € 1.000  x € 1.000    

     
School met de Bijbel ‘Het Kompas’ 

 
22.570 

 
4.596 

 
17.974 

Stichting 
 

14.442 
 

7.000 
 

7.442 

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

De stichting komt positiever uit door met name de geboekte koerswinst op de effecten. Dit betreft 

een bedrag van 13.000 euro. Dit overtreft de lagere rentebaten (2.500 euro) en lagere collecten 
(1.000 euro). 

 
De school heeft in 2017 een resultaat gerealiseerd van 22.570 euro. Dit is substantieel hoger 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 26.000 euro. Dit is voor het 
grootste gedeelte toe te wijzen aan indexaties op de bekostiging (18.000 euro). In eerste instantie 

is de bekostiging geïndexeerd voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loon-
kosten tegenover. Deze ontwikkeling is bewust buiten beschouwing gelaten in de begroting. Daar-

naast is de bekostiging geïndexeerd voor een eenmalige uitkering van 500 euro per fte, die werkne-

mers hebben ontvangen. In de begroting was voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met 
volledige compensatie. Daarnaast vielen de zorgarrangementen circa 8.000 euro hoger uit. 
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(B3) – Binnen de overige baten is 1.000 euro minder ontvangen dan begroot wat veroorzaakt 
wordt door de reeds genoemde verschillen van de stichting.  

 
(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau 13.000 euro hoger uit dan begroot. De perso-

nele lasten bestaan uit loonkosten en uit overige personeelskosten zoals scholing en dergelijke.  
 

De inzet van het onderwijsondersteunend personeel was hoger dan begroot wat zorgde voor circa 

14.000 euro extra kosten. Daar staat tegenover dat de lasten voor directie circa 12.000 lager waren 
dan begroot. Door een iets lagere inzet van onderwijzend personeel zijn de jaarlasten lager dan 

begroot. Als laatste lagen de vervangingslasten hoger dan begroot. In de begroting was rekening 
gehouden met een vervangingsinzet van 0,1 fte welke op bijna 0,23 is uitgekomen wat zorgde voor 

een afwijking van 8.000 euro. Dit zorgde in totaal voor een afwijking op de loonkosten van 2.000 

euro negatief.  
 

De grootste afwijking is veroorzaakt op de scholingskosten. Deze kwamen 15.000 euro hoger uit dan 
begroot. Het restant verschil is veroorzaakt door lagere overige personele lasten.  

 
(L2) – De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd. 

 

(L3) – De huisvestingslasten zijn iets hoger dan begroot. De lasten voor klein onderhoud zijn 
2.000 euro lager. Daar staan hogere lasten tegenover voor energie, bewaking en overige huisves-

tingslasten. 
 

(L4) – De overige instellingslasten zijn 3.000 euro lager dan begroot. Met name de administra-

tiekosten waren lager. 
 

(R1) – De rentebaten zijn 12.000 euro hoger dan begroot. De reeds genoemde koerswinst is hier 
de veroorzaker van. Dit compenseert de lagere reguliere rentebaten ruimschoots.  

 

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                70                 60                 74  

Financiële vaste activa               166                153                149  

       
Totaal vaste activa               236                213                223  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen                67                 56                132  

Liquide middelen               349                316                239  

       
Totaal vlottende activa               416                372                371  

       
Totaal activa               652                585                594  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               214                191                188  
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Bestemmingsreserves publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsreserves privaat               283                269                263  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen               497                460                451  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                61                 48                 38  

Langlopende schulden                 -                    -                    -    

Kortlopende schulden                94                 76                105  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               652                585                594  

 

De investeringen zijn in 2017 hoger geweest dan de afschrijvingen waardoor de materiële vaste 
activa is gestegen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De effecten zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. Deze waarde is gestegen met 

13.000 euro. 
De reserves zijn toegenomen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen de re-

serves wordt onderscheid gemaakt tussen publieke (school) en private (stichting) reserves. 
De voorzieningen zijn met 12.000 euro gestegen wat veroorzaakt is door de dotatie groot onder-

houd. Er zijn geen onttrekkingen op deze voorziening geweest in 2017.  
 

Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de finan-
ciële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 2016 en 2017, 

wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
 

Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 4,43 4,89 3,52 

Solvabiliteit  0,50 0,76 0,79 0,76 

Rentabiliteit n.v.t. 4,54% 1,18% -4,16% 

Huisvestingsratio max.10% 5,28% 4,93% 6,33% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 53,31% 50,99% 51,56% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 17,92% 16,70% 15,58% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 77,83% 70,94% 75,72% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 45,84% 39,65% 44,33% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen ruimschoots aan de gestelde normen. De school kan dus 
zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. De rentabiliteit ligt de afge-

lopen 2 jaren boven de 0%. 

 
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 ruim 5% wat dus binnen de norm is. 

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

15%. Afgelopen jaren is het weerstandsvermogen gestegen naar 53% (schoolniveau 18%), wat 

ruimschoots voldoende is. Overigens hanteert de overheid een andere berekening (die eigenlijk 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 ruim 61%.  
 

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. De overheid 
heeft echter geen zeggenschap over private middelen.  
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Investerings- en financieringsbeleid 

In 2017 is er voor ruim 26.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 
van 25.000 euro. Er is in 2017 een bedrag van 16.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde 

van de activa is gestegen.  
 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 

 

ICT 1.753 euro 

Inventaris en apparatuur 5.108 euro 

Leermiddelen 17.001 euro 

Overige materiële vaste activa 2.765 euro 

 26.627  
 

De investeringen in ICT betreft notebooks. De aanschaf van een tafel en stoelen voor de personeels-
kamer zijn verwerkt onder de inventaris en apparatuur alsmede de aanschaf van krukken voor de 

computerruimte. De investeringen in leermiddelen betreffen een methode Taalactief voor de groepen 
4 tot en met 7 en een lijn-3 methode. Onder de overige materiële vaste activa zijn investeringen 

opgenomen voor kleutermateriaal en een hekwerk wegens uitbreiding van het schoolplein.  

 
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 2017 hebben er met publieke middelen geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risico-
dragend kapitaal. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De beschik-

bare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Vanuit private middelen zijn wel 
de Rabobank Certificaten nog in bezit. 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 verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasu-

rystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrek-
king tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 

te zijn. 
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Continuïteitsparagraaf 
 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe ontwik-
kelingen. 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 74 78 82 78 77 72 

Bovenbouw totaal 87 80 75 81 71 78 

Leerlingtotaal 161 158 157 159 148 150 
 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel 7,82 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 

Onderwijsondersteunend personeel  1,17 1,14 1,05 1,05 1,05 1,05 

Schoonmaak 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Vervanging eigen rekening 0,23 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Totaal 10,72 10,39 10,30 10,30 10,30 10,30 

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

behorende inzet. Het leerlingaantal is ten opzichte van 2016 gedaald. De verwachte daling valt echter 
relatief gezien mee. Er is een betrouwbare inschatting gemaakt voor de instroom van nieuwe leer-

lingen. Op termijn wordt er rekening gehouden met een leerlingaantal van circa 150 leerlingen.  

 
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 finan-
ciële resultaten gerealiseerd kunnen worden. Ondanks de verwachte daling van het leerlingaantal is 

er in de begroting nog niet gerekend met de afbouw van het aantal groepen of een lagere inzet. 

Hier is echter blijvende aandacht voor.  
 

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  801  783  785  793 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

(B3) Overige baten  15  16  16  16 

         
Totaal baten  815  799  800  809 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  649  622  632  638 

(L2) Afschrijvingen  16  19  21  22 

(L3) Huisvestingslasten  42  41  41  41 

(L4) Overige instellingslasten  93  97  97  97 

  
       

Totaal lasten  800  779  790  798 
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Saldo baten en lasten  15  21  11  10 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  22  9  9  9 

  
       

Nettoresultaat  37  29  19  19 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de komende jaren positieve resultaten worden verwacht. Door 

de verwachte leerlingendaling wordt vanaf 2021 een negatief resultaat verwacht. Kanttekening hier-
bij is dat er in de begroting nog geen rekening is gehouden met vermindering van het huidige aantal 

groepen of een lagere inzet van personeel. Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met 
extra middelen die via het nieuwe regeerakkoord worden verstrekt voor werkdrukvermindering. 

Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit ingezet worden 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                70                 81                105                 98  

Financiële vaste activa               166                149                149                149  

         
Totaal vaste activa               236                230                255                247  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    

Vorderingen                67                 35                 35                 35  

Effecten                 -                    -                    -                    -    

Liquide middelen               349                378                384                422  

         
Totaal vlottende activa               416                413                419                457  

         

Totaal activa              652               643               673               704  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

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

         
Algemene reserve               214                219                233                245  

Best. reserve publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. reserve privaat               283                282                288                294  

Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen               497                501                521                539  

  
       

Voorzieningen                61                 71                 82                 94  

Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden                94                 71                 71                 71  

  
       

Totaal passiva              652               643               673               704  
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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 ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
Op het balansoverzicht is te zien dat de vaste activa substantieel zullen stijgen. Dit als gevolg van 

de geplande investeringen in met name ICT in 2019.  
Door de begrote resultaten zal het eigen vermogen zich positief ontwikkelen. De voorziening groot 

onderhoud laat een opwaartse lijn zien doordat er nog vrijwel geen onttrekkingen voor de komende 

jaren staan gepland. 
 

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 betrouw-

baarheid 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 ri-

sico’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/sce-
nario. Vooralsnog is hierop sturen nog onzeker. 

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

neelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als 
deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële risico’s. Ook als het gaat om groot on-

derhoudslasten 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 be-

oordelen 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 vol-

doende 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. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 

uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassin-
gen 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.  
 

 

 


