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WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 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 2020. 
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 
Brinnummer 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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1. Algemeen 

1.1  Inleiding 
Het jaar 2020 ligt weer achter ons. Een jaar waarin we als school veel hebben meegemaakt. Een heel 
bijzonder jaar vanwege de coronacrisis. Halverwege maart kwam het bericht dat de scholen gesloten 
werden en de kinderen thuisonderwijs zouden gaan krijgen. Niemand had gedacht dat de kinderen 
zoveel weken thuis hun werk zouden doen en vervolgens deels naar school zouden komen. Pas op 8 
juni konden alle kinderen weer naar school. Wat waren we blij dat het onderwijs weer op normale 
wijze vorm gegeven kon worden. Het virus was nog niet weg. Er zijn veel maatregelen getroffen in de 
school, zoals eenrichtingverkeer, handen desinfecteren en afstand houden. Een paar dagen voor de 
kerstvakantie ging de school voor de tweede keer in dit jaar dicht. Dan wordt je stilgezet bij de 
kleinheid van de mens, maar ook het besef dat het God niet uit de hand loopt. Hij regeert! 
Ondanks alles mag er reden tot dankbaarheid zijn. Ook in 2020 hebben de leerkrachten aan 
honderden kinderen onderwijs gegeven uit Gods Woord en hebben we ze toe mogen rusten voor 
een plaats in de maatschappij.  
We hopen dat de HEERE deze arbeid wil zegenen, zodat het voor tijd én eeuwigheid vruchten mag 
voorbrengen! 
 
In de directiebijdrage leggen we in hoofdlijnen 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 dat de 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 onderscheidend 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 teamleiders. 
Samen vormen zij het managementteam (MT).  
De teamleiders 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 2020 bezocht door 281 leerlingen.  
Het aantal leerlingen wat de Ds. Koelmanschool bezoekt is de afgelopen jaren gedaald en zal volgens 
de prognose stabiliseren rond 285 leerlingen.  
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.  
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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. Door de corona zijn niet alle speerpunten uitgewerkt, zoals we het voor 
ogen hadden. Een deel van schooljaar 2019-2020 is voortgezet naar schooljaar 2020-2021. 
Met onderstaande punten hebben wij ons in het verslagjaar 2020 bezig gehouden.  
 

 Identiteit 
o In juli hebben wij tijdens een teamvergadering  met elkaar gesproken over een overdenking van 

ds. J.M. de Heer over onze huidige tijd en wat de Heere daarmee te zeggen heeft.  
o Op 31 augustus heeft Dhr. Kranendonk een lezing gehouden over racisme. 

 Visie op christelijk burgerschap ontwikkelen 
o Het was de bedoeling dat wij een visie op christelijk burgerschap zouden gaan omschrijven, die 

past bij de positie van de school in de omgeving en de identiteit. Door alle maatschappelijke 
ontwikkelingen en de nieuwe wetgeving hebben we dit opgeschoven naar 2021. Overkoepelende 
instanties, zoals VGS, KOC en Driestar zijn bezig met de omschrijving. We laten ons door hen 
adviseren. 

 Vakmanschap van de leerkracht versterken in alle groepen  
o EDI (expliciete directe instructie) wordt steeds meer toegepast en geborgd bij alle vakken. Nu 

richten we ons op de instructie van lezen. In de onderbouw is EDI uitgewerkt en ligt er een visie. 
Dit wordt ieder jaar uitgebouwd.  

o De inhoud van de bouwvergaderingen worden zo ingevuld dat het vakmanschap versterkt wordt 
en het eigenaarschap toeneemt. We maken gebruik van de kennis van de collega’s op bepaalde 
vakgebieden (vakspecialisten).  

o Engels krijgt de nodige aandacht, omdat er sprake is van een achterstand. Hier willen we als 
school graag aan werken. We hebben een nieuwe methode aangeschaft: Holmwood’s. Vanwege 
een toegekende subsidie wordt er in groep 8 een vakdocent van de Gomarus ingezet. 

o De werkwijze bij de verschillende vakken beschrijven we in ambitiekaarten. Dit zijn korte, levende 
documenten, die indien nodig kunnen worden herzien. 

o Bij rekenen werken we planmatig d.m.v. een groepsplan. Er wordt extra gewerkt aan leerstof die 
niet voldoende in de methode voorkomt of niet voldoende herhaald wordt.  

 Goed en gezond gedrag bevorderen 
o Er zijn twee collega’s benoemd als vertrouwenspersoon voor de kinderen. Zij zijn de klassen 

rondgegaan om de kinderen te vertellen wat hun taak is. Een collega is benoemd als anti-
pestcoördinator.  
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o We hebben een aantal bijeenkomsten gehad rond PCM, waarbij we inzicht hebben gekregen in de 
persoonlijkheidsprofielen van de leerkrachten. Tevens hebben we ons gericht op de profielen van 
de leerlingen. Dit traject wordt komende jaren voortgezet, zodat we het gedrag van leerlingen 
nog beter leren begrijpen en we ze kunnen geven wat ze nodig hebben.  

o Er ontbreekt een integrale visie op personeelsbeleid. We ontwerpen een nieuwe gesprekscyclus. 

 Leren met hart, hoofd en handen 
o De kinderen uit de plusklas krijgen iedere week werk mee, wat ze op een ander moment in de 

week – vaak in een groepje – moeten maken. De criteria voor deelname aan de plusklas worden 
aangepast, zodat alleen die kinderen in de plusklas komen, die het echt nodig hebben.  

o We doordenken of de taxonomie van Bloom kan functioneren naast EDI. 

 Team professionaliseren 
o De collega’s kunnen veel van elkaar leren. Dit bevorderen we door bij elkaars lessen te gaan kijken 

en daarover samen in gesprek te gaan. Dit noemen we collegiale consultatie. 

 Structuur en processen goed organiseren 
o Binnen het MT zetten we stappen in onze ontwikkeling om een lerend team te worden en blijven. 

De teamleiders volgen een opleiding voor schoolleider. 
o We schrijven een managementstatuut, waarin de besluitvormings- en verantwoordingsstructuur 

helder is. Deze werkwijze wordt succesvol toegepast. 
o De vervanging van de ICT-middelen is een goed moment om ons te bezinnen op de wijze van 

opslag van data. We bedenken een goede structuur.   

 Verdieping in de onderbouw  
o Er is een nieuwe lestijdenrichtlijn opgesteld. 
o De leerlingen worden geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling m.b.v. Leerlijnen. 
o We gaan werken met themaplanners, waardoor er beter planmatig gewerkt kan worden.  
o De overgang tussen groep 2 en 3 kan verbeterd worden. De doorgaande lijn moet geoptimaliseerd 

worden op verschillende gebieden.  

 Overig 
o Het huiswerkbeleid is opnieuw vastgesteld.  

 
2.2 Toekomstige ontwikkelingen op gebied van onderwijs 
Er komt geen wijziging in het onderwijsconcept. We willen EDI veel meer uit gaan bouwen.  
Volgend jaar gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag 

o Verschillende onderwerpen van dit jaar worden voortgezet in de komende jaren. 
o Burgerschap, visie verder doorontwikkelen m.b.t. de huidige ontwikkelingen en wetgeving. 
o Muziek, we willen goed muziekonderwijs gaan geven. 
o Leren met hart, hoofd en handen, zodat de leerlingen, die meer leren door doen, meer tot 

ontwikkeling komen.  
o Rijke leeromgeving en mogelijke bundeling van vakken en meer thematisch gericht onderwijs.  
o Goede omgang met ouders. We willen een visie ontwikkelen op ouderbetrokkenheid. 
o Taalonderwijs bij kleuters. Het gaat dan om het geven van een goede taalles en goede 

taalactiviteiten in het hoekenspel.   

 
 

2.3 Internationalisering van het onderwijs 
Op onze school wordt in alle groepen Engels gegeven. Een streefbeeld is dat de 
leerkrachtvaardigheden op het juiste niveau is. We willen hier eerst aan werken. In de toekomst 
kunnen we nadenken over welke stappen we op dit gebied kunnen gaan nemen.  
 

2.4 Passend Onderwijs 

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 2020 namen 5 leerlingen deel aan ons onderwijs, die een extra ondersteuningsarrangement 
kregen toegekend vanuit ons samenwerkingsverband Berséba. Twee leerlingen kreeg extra 
ondersteuning i.v.m. een medische indicatie, twee leerlingen i.v.m. hoogbegaafdheid en een leerling 
wegens een (Z)MLK indicatie.  
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Er zijn dit jaar geen leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. 
 
2.5  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 evaluatieplan worden de 13 beleidsterreinen periodiek geëvalueerd. Alle 
personeelsleden krijgen 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 vragenlijsten worden in groepen ingevuld. De collega’s van de verschillende bouwen (1-2, 3-5, 6-
8) gaan met elkaar in gesprek over de vragenlijsten en vullen de lijst in. Aan het eind geven ze een 
top en een tip aan. De tips worden vastgelegd in het verbeterdoelendocument en zo mogelijk 
opgenomen in het onderwijskundig jaarplan voor het volgende cursusjaar.  
 
 
2.6  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 zijn streefdoelen opgesteld, die met het oog 
op onze leerlingenpopulatie haalbaar zouden moeten zijn. Een vergelijk met deze streefdoelen is de 
afgelopen jaren lastiger geworden. Er worden namelijk geleidelijk nieuwe toetsseries ingevoerd 
en/of de normeringen zijn de afgelopen jaren aangepast. Op termijn worden nieuwe streefdoelen 
vastgesteld op basis van de schoolpopulatie. We zijn hierover met elkaar in gesprek.  

 
Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van 2019-2020. De resultaten op de Ds. 
Koelmanschool liggen over het algemeen ruim boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld scoren we 
4,0 op een schaal van een tot vijf.  
Doordat de scholen gesloten zijn geweest, is er minder intensief onderwijs geweest. We hebben 
daarom alleen de Citotoetsen van de basisvakken afgenomen. Over het geheel genomen bleken de 
resultaten slechts iets achter te blijven.  
 

 
Cito-eindtoets  
M.i.v. schooljaar 2016-2017 is de beoordeling van de Eindtoets door de inspectie gewijzigd. Door de 
inspectie wordt alleen de ondergrens bepaald op grond van het percentage gewogen leerlingen. 
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Is de score op of boven de ondergrens dan is het voldoende, ligt de score onder de ondergrens dan is 
dit onvoldoende.  
 
Leerlingen die de inspectie buiten de eindbeoordeling laat 
•    Leerlingen met een ontheffingsgrond, maar dan met IQ lager dan 75. 
•    Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 
•    Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen.  
•    Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.  
 
Eindopbrengst Ds. Koelmanschool 
Dit jaar is er door de coronacrisis geen Eindtoets afgenomen. We kunnen daarom de score niet 
weergeven. De adviezen voor groep 8 zijn gegeven op basis van de reguliere Citotoetsen.  
  

Jaar Landelijk 

gemiddelde 

Score 

school 

Ondergrens 

inspectie 

2016 - 2017 535,1 541,8 532,8 

2017 - 2018 534,9 539,5 532,8 

2018 - 2019 535,7 539,9 532,8 

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

 
* In de tabel is bij de kinderen met een gemengd advies het laagste niveau gebruikt.  
 

De opbrengsten blijven continu aandacht vragen. Teamleiders en IB voeren twee maal per jaar 
analysegesprekken met de leerkrachten. Op basis daarvan worden acties en indien nodig 
verbeterplannen uitgezet. 
 
2.7 Inspectiebezoek 
Op 5 oktober kregen we de inspecteur op bezoek. Het was een kort bezoek van slechts 2 uur. I.v.m. 
de corona heeft de inspectie veel schoolbezoeken niet door kunnen laten gaan. Ze hebben daarom 
scholen geselecteerd, waarvan de verwachting was dat een kort bezoek voldoende zou zijn. Indien 
nodig kon er nog een groot schoolbezoek komen. 
We hebben onze school aan de inspecteur gepresenteerd. Er werden verdiepingsvragen gesteld. De 
eindconclusie was dat we doen wat we zeggen. Onze resultaten zijn goed. Ons verhaal kwam 
overeen met wat de inspecteur gelezen had. De inspecteur vond het niet nodig om een groot 
schoolbezoek in te zetten.  
 



 

Jaarverslag 2020 Ds. Koelmanschool Gorinchem  13 

2.8 Activiteiten  

 27 januari was er een informatieavond voor nieuwe ouders.  

 1 februari was de themadag Stichting Bethlehem. Er zijn presentaties gegeven over Bijbels 
onderwijs en het geven van voedsel aan kinderen in Zuid-Afrika.  

 3 februari is de jaarlijkse stroopwafelactie gestart. De opbrengst was € 6200,- 

 12 en 18 februari: media-avonden voor groep 7 en 8 

 10 maart was er een vrijwilligersavond. We hebben samen genoten van een heerlijk buffet. 

 Tussen 16 maart en het einde van het schooljaar zijn door de corona vrijwel alle activiteiten 
afgelast.  

 Op 11 mei mochten de kinderen weer naar school. Dit was nog niet volledig. Iedere dag kwam er 
een halve klas. 

 Op 8 juni mochten alle kinderen weer naar school. Het was fijn om alle kinderen weer in de klas 
te hebben.  

 Op 8 juni zouden we een groot project houden, met een afsluitingsavond op 18 juni. Omdat het 
niet mogelijk was om zoveel ouders en andere belangstellenden binnen de school te hebben, is 
het groot project een jaar opgeschoven. 

 14 juli: jaarsluiting, helaas niet in aanwezigheid van de ouders.  

 Op 15 juli was de afscheidsreis van groep 8 

 16 juli: afscheidsavond groep 8 in Gomarus, in afgeslankte vorm.  

 31 september zou de jaaropening zijn. Deze kon i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. 
‘s Middags heeft dhr. Kranendonk een lezing gehouden over racisme. 

 15 en 24 september hebben alle leerkrachten een informatieavond verzorgd. Tijdens deze avond 
werden m.n. de nieuwe ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de nieuwe groep.  

 18 september was er een klusjesmorgen. Er zijn weer veel grote en kleine klussen uitgevoerd.  

 16 oktober: creamiddag. De resultaten van deze dag zijn te bewonderen in de gangen.  
Er is die dag ook afscheid genomen van onze directeur, dhr. L. van den Berg. 

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

 De gesprekken over de rapportkaart 1 zijn telefonisch gevoerd. 

 Op 16 december werden de scholen opnieuw gesloten i.v.m. de coronapandemie.  

 De kerstviering in de groep was niet mogelijk. Op 18 december is in de kerk van de CGK een 
kerstprogramma uitgezonden. Juf Hasko en meester Hoepel hebben de vertellingen verzorgd.  

 
 

3. Personeel  

In totaal zijn er 40 personeelsleden (fulltimers, parttimers en invallers) verbonden aan de school.  
Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 22 fte. 
De verdeling van deze fte’s is als volgt:  
Directie: 4,4%, Onderwijzend personeel: 66,1% 
Onderwijsondersteunend personeel: 29,5%.  
De gemiddelde leeftijd van het personeel lag op 1 oktober 2020op 
37,56 jaar.  
 
3.1 Ziekte | Verzuimpercentage  
Het ziekteverzuimpercentage in het jaar 2020 was 6,22%.  
 
3.2 Beleid inzake ontslag  
We volgen hierin de cao primair onderwijs.  
Aan de hand van prognoses van de leerlingenontwikkeling en de werkelijke situatie hebben we een 
meerjarenbeleid wat betreft het formatieplan. De verwachting is dat de komende jaren de daling van 
het leerlingenaantal zich zal stabiliseren. De verwachting is dat er wat formatie betreft geen 
personeel moet afvloeien.  
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3.3 Verloving/huwelijk 
Er is dit jaar een collega in het huwelijk getreden. Drie collega’s zijn verloofd. 
 
3.4 Gezinsuitbreiding 
Twee leerkrachten gingen met zwangerschapsverlof, er zijn twee gezonde kinderen geboren.  
 
3.5 Jubilea 
Twee collega’s vierden hun 40-jarig jubileum, een collega zijn 25-jarig jubileum. Door de 
coronamaatregelen is dit op school gevierd.  
 
3.6 Meeleven 
In het afgelopen jaar zijn we onder het personeel geconfronteerd met de gebrokenheid van het 
leven. Een aantal collega’s stond aan het graf van een familielid. Twee leerkrachten kunnen niet 
werken i.v.m. vermoeidheidsklachten. Diverse collega’s zijn getest op corona, een aantal van hen was 
positief. Bij een leerkracht was er sprake van een lang hersteltraject, anderen hadden milde klachten 
en konden hun werk weer redelijk snel oppakken. Een aantal collega’s ging in quarantaine i.v.m. 
positief geteste familieleden. In vrijwel alle gevallen was er vervanging, zodat het onderwijs in de klas 
door kon gaan  

 
3.7 Afscheid | Benoemingen 
Dit jaar zijn er zes nieuwe collega’s benoemd. De collega’s zijn benoemd wegen het vertrek van 
andere collega’s. Het gaat om de volgende benoemingen: 

 

 Op 1 februari kregen we een nieuwe conciërge.  

 Een collega kreeg een benoeming in groep 1/2.  

 Een collega kreeg een benoeming in groep 4, deze benoeming werd later uitgebreid met een 
vervangingsbenoeming. 

 Een collega werd benoemd als duo-collega in groep 6 

 Een collega werd benoemd als duo-collega in groep 7. 
We hebben in oktober afscheid genomen van onze directeur, dhr. L. van den Berg. Na de 
herfstvakantie begon dhr. A. de Pater als interim-directeur.  
 
3.8 Stagiaires 
Ook dit jaar waren er stagiaires op onze school. De Pabostudenten van De Driestar kwamen vier keer 
twee weken stage lopen. Twee stagiaires onderwijsassistent van het Hoornbeeck College liepen tien 
weken stage op onze school. Na de zomervakantie liep een stagiaire onderwijsassistente van het 
Hoornbeeck 20 weken stage.  We hadden een Lio-stagiaire in groep 4. 

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 
2020 zijn er geen klachten binnengekomen. Wanneer we kritische opmerkingen plaatsen onder de 
term klachten, kunnen we vermelden dat deze zijn besproken met de directie en/of leerkrachten. 
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Wel is er sprake van wat klachten uit de buurt. Bewoners uit de buurt komen met klachten inzake het 
parkeren en het afzetten en ophalen van kinderen. Er wordt verkeerd geparkeerd en kinderen die 
even alleen in de auto zitten, gooien opeens een deur open. 
Via het informatieblad wordt geregeld gevraagd om de medewerking van ouders bij het parkeren en 
wegbrengen / ophalen van de leerlingen. 
 
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. Door de coronamaatregelen konden een 
aantal activiteiten niet doorgaan. Ondanks dat is er veel werk 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 en Teamleider Zorg en drie bestuursleden deel aan 
verschillende vormen van overleg, waarbij besturen en directies van de scholen in Gorinchem 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Het MT 
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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 2020 uit negen bestuursleden en was als volgt samengesteld: 
 

Bestuurders   

dhr. G.G. Mooij   

dhr. M.A. Kraaijeveld  Secretaris 

dhr. G. Versteeg  Penningmeester 

dhr. M. Versluis   

 

Toezichthouders   

dhr. A.J. de Jong  Voorzitter 

dhr. M.J. den Besten   

dhr. J. Vogel   

dhr. G.J. Knook   

dhr. P.C. van Hartingsveldt   

 
Ten gevolge van verkiezingen op de ledenvergadering van 7 oktober 2020 zijn is er 1 wijziging in de 
samenstelling van het bestuur. Dhr. M. van der Schans heeft afscheid genomen en in zijn plaats is 
dhr. P.C. van Hartingsveldt gekozen. In bijlage 1 worden van de bestuursleden hun nevenfuncties 
vermeldt conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 
 
1.2 Vergaderingen 
Het gehele bestuur, bestaande uit de bestuurders en toezichthouders, vergaderde in 2020 
gezamenlijk 10 maal, namelijk op 14 januari, 20 februari, 1 april, 21 april, 27 mei, 9 juli, 17 
september, 27 oktober, 26 november en 22 december. 
Daarnaast vergaderden de bestuurders en toezichthouders ook afzonderlijk en vonden er 
sollicitatiegesprekken plaats, waarbij diverse bestuursleden aanwezig waren. Ook was er overleg met 
onze directeur en het managementteam. Op 7 oktober 2020 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 
werken we hieronder uit. Van een aantal andere onderwerpen wordt volstaan met slechts het 
noemen ervan. 
 
2.1 Huisvesting vs. corona 
Vanwege het coronavirus is de luchtkwaliteit door de gehele school gemeten. Daaruit is gebleken dat 
in enkele lokalen de luchtkwaliteit met de ramen en deuren dicht niet voldeed. Dit is tijdelijk 
opgelost door tijdig te ventileren met de ramen en deuren, echter is dat niet houdbaar voor de 
toekomst. Deze lokalen vallen onder het nog uit te voeren deel van de vernieuwing van de 
luchtbehandeling in de school. Er is een plan opgesteld om dit deel, met behulp van extra financiën 
vanuit de gemeente en overheidssubsidie, aan te pakken. Door dit plan kunnen alle lokalen voldoen 
aan de gestelde eisen. Met dit plan wordt tegelijk de school verder verduurzaamd door het 
toepassen van ledverlichting en het vernieuwen van de dakisolatie en dakbedekking.  
 
Vanaf deze plaats willen we de gebouwencommissie hartelijk dank zeggen voor alle inspanningen om 
het onderhoud weer goed uit te voeren. 
 
2.2 Inspectiebezoek 
In juni ontvingen we bericht dat er een vanwege COVID-19 beperkt inspectie bezoek zou 
plaatsvinden in september. Het thema was “kwaliteitszorg” en er werd ingegaan op de gevolgen van 
het thuisonderwijs op onze school. Voor onze school was dit het 1e bezoek wat de inspectie heeft 
gedaan vanuit de nieuwe inspectiekaders. Dit houdt in dat het gesprek met het bestuur gevoerd 
werd, ondersteund door de directie. Als bestuurders hebben we daarom dit inspectiebezoek 
voorbereid in samenwerking met de directie en het MT-lid kwaliteitszorg. Het inspectiebezoek mocht 
goed verlopen, er werd geen aanleiding gevonden om de school komende jaren aan extra onderzoek 
te onderwerpen. 
 
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 onder andere de volgende punten aan de orde geweest: 

- voortgang onderwijs in coronatijd 

- evaluatie directie en MT-structuur 

- werkdrukverdeling 

- jaaragenda 2020-2021 

- formatieplan 2020-2021 

- het onderwijskundig jaarplan 2020-2021 

- managementrapportage 2019-2020 

- onderwijskundige en financiële voortgangsrapportages 

- schoolvervoer 

- begroting gebouwencommissie en MOP (meerjarenonderhoudsplan) 

- arbojaarverslag 2019-2020 

- begroting 2020/2021 
Daarnaast ontvangt het bestuur voor elke vergadering mededelingen van de directie en het MT. 
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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 en 
het MT. Verder werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de directeur dhr. L. van den 
Berg en een afvaardiging van het MT. Later in het jaar door de interim-directeur dhr. A. de Pater 

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. L. van den Berg. Na zijn vertrek 
door dhr. A. de Pater 

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 (passend 
onderwijs). Deze taak is overgenomen door dhr. P.C. van Hartingsveldt. 

8. Schoolbesturen van omliggende scholen 
Er is kennis gemaakt met de besturen van omliggende scholen, het doel daarvan is om elkaar te 
kunnen vinden voor het bespreken van vraagstukken waarvoor alle scholen komen te staan. Het 
contact loopt met de besturen van de volgende scholen: Joh. Calvijnschool te Leerdam en de 
Eben-Haëzerschool te Waardenburg. Door de coronamaatregelen is er dit jaar niet gezamenlijk 
vergaderd. 

9. Kerken 
Het bestuur acht het van groot belang om goed contact te hebben met de kerken van waaruit de 
leerlingen komen. Er is in het voorjaar een overleg geweest met de kerkenraden. 

 
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. 
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3. VERENIGING 
3.1 Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 7 oktober 2020. Tijdens deze vergadering werden 
de jaarverslagen besproken, is de penningmeester décharge verleend en zijn er bestuursverkiezingen 
gehouden. De uitslag van de verkiezingen is te lezen in par. 1.1. 
 
3.2 Ledenbestand 
Het afgelopen jaar zijn er 12 leden uitgeschreven en 5 nieuwe leden ingeschreven. Het ledenbestand 
is daardoor gedaald van 181 naar 174 leden. 
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 

31-12-2011 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 % 

31-12-2017 187 24-05-2017 41 22 % 

31-12-2018 185 23-05-2018 46 25 % 

31-12-2019 181 22-05-2019 41 22% 

31-12-2020 174 07-10-2020 28 (max. beperkt 
door corona) 

16% 

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. 

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 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

            %            %              %               %               %               % 

GG 76      24,2 81      25,7 85       27,2 86        28 80        28 82        28 

CGK 46      14,7 41      13,0 37       11,9        40        13 32        11 34        12 

HHK 76      24,2 73      23,2 71       22,8 61        20 63        22 69        23 

PKN 18        5,7 21        6,6 20         6,4 25         8 26         9 23         8 

OGGiN 75      23,9 77      24,5 74       23,7 70        23 65        22 62        21 

GGiN 10         3,2 10        3,2 13         4,2 12         4 16         6 17         6 

Overig 13         4,1 12        3,8 12         3,8 12         4 7           2 7           2 

Totaal 314 315 312 306 289 294 
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. 

 

  



 

Jaarverslag 2020 Ds. Koelmanschool Gorinchem  21 

5. STRATEGISCH PERSONEELSBELEID 
 
Het personeelsbeleid op onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. We kunnen 
daarom spreken van een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De bedoelde ontwikkeling is 
gekoppeld aan de visie en missie van de school en de gestelde collectieve doelen. Wij volgen de 
bekwaamheidseisen zoals die door het ministerie zijn vastgesteld (in het besluit bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel). 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: 
a. vakinhoudelijke bekwaamheid; 
b. vakdidactische bekwaamheid; en 
c. pedagogische bekwaamheid. 
 
De schoolleiding heeft de instrumenten om de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers te 
stimuleren, vastgelegd in het document ‘Gesprekkencyclus IPB’. Tevens beschikken we over een 
handboek P&O en een beleidsplan ‘Leeftijdsgericht personeelsbeleid’. Wel moet geconstateerd 
worden dat deze documenten verouderd zijn. In de nieuwe schoolplanperiode zal het gehele 
personeelsbeleid herzien worden. We zetten in op het creëren van een stabiel team, waarbij er 
voldoende borging van de kennis is. 
 
Gezien de leeftijdsopbouw van het team is het te verwachten dat er medewerkers zullen afvloeien. 
Daardoor is de borging van kennis erg belangrijk. In verband met hun leeftijd zullen D.V. komende 
jaren enkele personeelsleden met pensioen gaan. Dit vertrek betekent ook een verlies van kennis en 
expertise. Mede door de krappe arbeidsmarkt in het onderwijs, is het is niet eenvoudig om 
kwalitatief goed personeel te werven. 
Dit jaar hebben enkele stagiaires het duale stagetraject  op school gevolgd. De (stage)resultaten 
waren positief. Als school willen we ook deze mogelijkheid benutten om de kwaliteit van het 
onderwijs te borgen. 

Middels een structuurwijziging in het managementteam is een situatie gecreëerd, waarin er meer 
sprake is van gespreide kennis. Hierdoor ligt de meeste kennis niet bij één persoon, en wordt de 
school minder kwetsbaar. Daarnaast kunnen de bekwaamheden, die aanwezig zijn onder het 
personeel, beter ingezet worden voor de onderwijskwaliteit. 
 
De vormgeving van deze structuur is tot stand gekomen door inbreng vanuit een externe adviseur 
(VGS), de inbreng van het MT en de MR en het bestuur. Daardoor is er een breed gedragen structuur 
ontstaan.  
 
De afgelopen 2 jaar is deze structuur geïmplementeerd in de organisatie. Vanuit het MT is er 
verantwoording afgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportage.  
 
Dit jaar (2020) heeft het MT via een evaluatie onder personeel opgehaald wat de bevindingen zijn 
van het personeel over de werking van de structuur. Het bestuur is daarover geïnformeerd en kan 
met deze informatie bezien op welke wijze de structuur werkt en kan worden verbeterd. De 
bekwaamheden van het personeel kunnen op deze wijze goed worden ingezet om de 
onderwijskwaliteit te verhogen. 
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6. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
Wanneer we terugkijken naar het jaar 2020 dan zijn de volgende onderwerpen veelvuldig in het 
nieuws geweest: thuisonderwijs corona, burgerschapswet, genderneutraliteit/diversiteit, 
curriculumherziening, identiteitsprofiel e.d.  
 
De maatschappij wordt hierdoor beïnvloed en daarmee ook het onderwijs. Door het versnipperde 
politieke landschap wordt niet alles snel omgezet tot wetgeving, maar bijvoorbeeld de genoemde 
genderneutraliteit wordt langzaam maar zeker overal in verweven. Het is voor het bijzonder 
onderwijs van belang om op dit gebied een duidelijke visie te hebben en deze consequent door te 
voeren in het onderwijs wat gegeven wordt.  
 
Vanuit de politiek worden de ontwikkelingen binnen het bijzonder onderwijs in de gaten gehouden 
en zodra er bijzonderheden zijn, komt dit aan de orde in de Tweede Kamer. Dit jaar sprong het 
wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht op 9 november jl. eruit. Het betrof de ophef over 
identiteitsverklaringen, waarin homoseksualiteit afgewezen wordt. Deze ophef laat ons zien hoezeer 
de opvattingen van de meerderheid opgedrongen worden aan een minderheid. De ruimte voor het 
voeren van beleid op grond van Gods Woord wordt verder ingeperkt.    
 
Als bestuur proberen we de genoemde ontwikkelingen te volgen en waar nodig het beleid hierop aan 
te passen of nieuw beleid te vormen. Gods Woord behoort hierbij de leidraad te zijn en niet de 
heersende opvatting vanuit de politiek en de maatschappij. Het volgende gezegde is van toepassing 
op het omgaan met deze ontwikkelingen: “zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de 
duiven” Mattheus 10:16. We hopen dat het onderwijs een plaats mag hebben in het gebed van u als 
ouders, directie, leerkrachten en ons als bestuur. 

7. TOT SLOT 
Allereerst een woord van dank aan al het personeel voor de inzet tijdens een veelbewogen jaar. Er is 
veel energie gestoken in het draaiend houden van de school tijdens de lockdowns en in alle 
maatregelen rondom het coronavirus. Gods Woord mocht in die tijd ook opengaan, zij het op heel 
andere manieren dan we gewend waren. Gods wegen zijn voor ons niet te doorgronden. De tekenen 
van de tijd spreken echter wel tot ons, de vraag is of wij de tekenen verstaan.   
 
 
 
In Mattheüs 11 vers 25 staat het volgende:  
“In dienzelven tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat 

Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens 
geopenbaard”  

 
Een doel van het onderwijs is dat de kinderen wijzen en verstandigen worden. Een 
verantwoordelijkheid die we als school dragen. Bovenstaande Bijbeltekst laat ons zien dat we 
geestelijk gezien echter kinderkens moeten worden, door Gods welbehagen, zodat we leren verstaan 
wat de Heere ons door Zijn Woord openbaart. We hopen en bidden dat het Bijbels onderwijs op deze 
wijze gezegend mag worden. 
 
 
Namens het bestuur, 
M.A. Kraaijeveld (secretaris) 
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

 

1. Analyse van het netto resultaat 

Staat van baten en lasten 
  Realisatie 2019  Realisatie 2020 

 
Begroting 2020 

 
 

  x € 1.000  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

Verschil 

Baten  
 

   
    Rijksbijdragen                  1.680                   1.692  
 

                1.607  
 

            84  
Overige overheidsbijdr.                       -                          -    

 
                     -    

 
             -    

Overige baten                       40                        16  
 

                     13  
 

              3  

Totaal baten                  1.719                   1.707  
 

                1.620  
 

            87  

 
 

 
   

    
Lasten  

 
   

    
Personele lasten                  1.407                   1.508  

 
                1.391  

 
          117  

Afschrijvingen                       46                        40  
 

                     45  
 

             -5  
Huisvestingslasten                     126                      111  

 
                   106  

 
              5  

Leermiddelen                       74                        78  
 

                     76  
 

              2  
Overige instellingslasten                       70                        69  

 
                     68  

 
              1  

Totaal lasten                  1.722                   1.805  
 

                1.685  
 

          120  

 
 

 
   

    
Saldo baten en lasten                       -3                       -98  

 
                    -65  

 
           -33  

 
 

 
   

    
Saldo fin. baten en lasten                        1                         1  

 
                      -  

 
              -  

 
      

 
  

 
  

Nettoresultaat                       -2                      -98  
 

                   -65  
 

          -33  

 
 

 
   

    
Bestemmingsreserve                     -53                       53  

 
                     -    

 
            53  

 
      

 
  

 
  

Genormaliseerd resultaat                     -55                      -44  
 

                   -65  
 

            20  

 
 

 
 

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

 
 

         

  
Realisatie 2019 

 
Realisatie 2020 

 
Begroting 2020 

 
Verschil 

Ds. Koelmanschool 
 

               -4.685  
 

             -98.649  
 

             -63.530  
 

     -35.119  
Vereniging 

 
                2.775  

 
                1.052  

 
               -1.300  

 
        2.352  

Totaal 
 

              -1.910  
 

            -97.597  
 

            -64.830  
 

   -32.767  

 
Algemeen 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2020 is de besluitvorming 
rondom het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht 
vanaf 1 maart 2019 een nieuwe cao afgesloten, waarin diverse verhogingen van salarissen waren 
opgenomen. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 
en 2020. De opbrengsten om deze hogere salarissen te kunnen doen zijn namelijk grotendeels in 
2019 ontvangen terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt. Het matchen van deze opbrengsten en kosten 
is vanwege wet en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect hierdoor is geweest dat het 
resultaat van 2019 een veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort in het verslagjaar 2020 weer 
terugkomt. Dit is zichtbaar in het netto resultaat.  
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De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie 
voor beide jaren is geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als de baten gematcht hadden 
kunnen worden met de daarbij behorende kosten. Het genormaliseerde resultaat kan het beste 
worden vergeleken met de begroting.  
 
Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 heeft als oorzaken dat in de baten er minder 
ontvangsten zijn geweest door lagere overige baten. De lasten laten afwijkingen zien door een 
hogere inzet en aangepaste materiële budgetten. Daarnaast zijn er hogere loonkosten zichtbaar in 
2020, wat in de voorgaande alinea’s reeds is toegelicht. Er is afgestapt van het uitgangspunt dat de 
begroting rond de nullijn uit dient te komen in verband met voldoende reserves. Wat betreft het 
verschil tussen de realisatie en begroting 2020 is het effect van de eenmalige uitkeringen in de 
loonkosten betreffende de nieuwe cao circa 49.000 euro. Daarnaast is in de begroting vanuit gegaan 
dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van 
de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 59.000 euro geweest. De loonkosten 
laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien. 
 
Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 
per categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 84.000 euro. Dit is voor 59.000 euro toe te 
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en gestegen sociale lasten. Daarnaast wijkt de 
bijdrage voor Passend onderwijs 10.500 af, mede vanwege een extra uitkering van het 
samenwerkingsverband die in december is ontvangen. Ook de zorgarrangementen komen 5.000 euro 
hoger uit dan begroot.   
 
De overige baten komen 3.000 euro hoger uit dan begroot. De baten van de school zijn 3.000 euro 
hoger, onder andere door een tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst en kopieerbaten. De baten 
(3.000 euro) van de vereniging zijn hier tevens in verwerkt. Deze zijn conform begroting gerealiseerd. 
 
De personele lasten komen op totaalniveau 117.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 103.500 euro 
heeft dit betrekking op loonkosten en voor 13.500 euro op overige personele lasten.  
 
De overschrijding op de loonkosten kent de volgende verklaringen:  

o De reguliere inzet is 0,2 fte lager dan begroot door een lagere inzet directie (0,1 fte) en 

onderwijzend personeel (0,9 fte). Daar staat een hogere inzet onderwijsondersteunend 

personeel (1,2 fte) tegenover. Er was inzet begroot onder het OP, terwijl dit grotendeels 

onder het OOP is gerealiseerd. De vervangingsinzet is nihil doordat de ontvangen 

vergoedingen de kosten overstijgen. Er was 0,4 fte begroot. Per saldo laat de inzet dus een 

besparing zien;  

o De overschrijding wordt dan ook volledig verklaard door de cao-wijziging en indexaties. 

Aangezien de cao met terugwerkende kracht is ingegaan is er in 2020 loon betaald wat nog 

betrekking had op 2019. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door gestegen lonen, 

pensioenpremies en overige indexaties. Hier staan hogere rijksbijdragen tegenover. 
 
Het verschil op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan 30.500 euro niet-begrote 
kosten voor extern personeel en 5.000 euro hogere kosten voor werving, vanwege het werven en 
inzetten van een interim-directeur in verband met de uitdiensttreding van de directeur in loondienst. 
Tevens laten de kosten voor (na)scholing en schoolontwikkeling een overschrijding van ruim 15.000 
euro zien door kosten voor Driestar en opleidingen tot schoolleider. Daar staat een premierestitutie 
vanuit BWGS van 37.500 euro tegenover.  
De afschrijvingen komen 5.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit is met name veroorzaakt 
doordat er fors minder is geïnvesteerd dan was begroot.  
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Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van ruim 5.000 euro. Met name 
hogere loonkosten kosten voor energie en water door hogere maandlasten zijn hier de oorzaak van.  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van 2.000 euro. Dit is toe te schrijven aan hogere 
kosten voor het onderwijsleerpakket.  
 
De overige instellingslasten zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd. De lasten van de school 
komen iets hoger uit, waar een kleine besparing op lasten van de vereniging tegenover staat.  
 
Er is circa 1.000 euro aan financiële baten gerealiseerd. Er waren geen baten begroot.  

 

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

 
Ultimo 2020 

 
Ultimo 2019 

 
Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Immateriële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Materiële vaste activa 

 
             209  

 
             238  

 
             261  

Financiële vaste activa 
 

              30  
 

              29  
 

              28  

Totaal vaste activa 
 

            239  
 

            267  
 

            289  

       Voorraden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Vorderingen 
 

              95  

 

              94  

 

              93  

Liquide middelen 
 

             836  
 

             842  
 

             824  

Totaal vlottende activa 
 

            932  
 

            935  
 

            917  

       Totaal activa 
 

          1.171  
 

          1.202  
 

          1.207  

       PASSIVA 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Algemene reserve 
 

             742  
 

             787  
 

             845  
Bestemmingsreserves publiek 

 
               -    

 
              53  

 
               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

             113  
 

             112  
 

             109  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Bestemmingsfonds privaat 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Eigen vermogen 
 

            855  
 

            952  
 

            954  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

             119  
 

              87  
 

              76  
Langlopende schulden 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Kortlopende schulden 
 

             197  
 

             163  
 

             177  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          1.171  
 

          1.202  
 

          1.207  

 
Het resultaat 2020 is in lijn met eerdere jaren afgezien van de genoemde cao-afwijking. 
 
In 2020 is er voor 11.300 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
74.700 euro. Er is in 2020 een bedrag van 37.100 euro afgeschreven, waardoor de boekwaarde van 
de activa is gedaald. 
 



 

Jaarverslag 2020 Ds. Koelmanschool Gorinchem  26 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 

Leermiddelen 8.700 euro 

Inventaris en apparatuur 2.600 euro 

Totaal 11.300 euro 
 
De investeringen aan leermiddelen kennen als aanschaf de methode Holmwoods voor Engels, 
psalmboekjes en kleutermateriaal. De investeringen inzake inventaris en apparatuur hebben 
betrekking op de aanschaf van een zithoek. 
 
De reserves zijn met circa 97.000 euro gedaald, wat nagenoeg overeenkomt met het geconsolideerde 
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private 
(vereniging) reserves. Het tekort dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de 
cao is verminderd op de in 2019 gevormde bestemmingsreserve. 
 
De voorzieningen zijn met 32.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 46.000 euro 
gedoteerd en 14.600 euro onttrokken (met name aanschaf screens, schilderwerk en algemeen 
onderhoud). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand bijna 800 euro gedoteerd aan de 
voorziening voor jubileumuitkering. 
 

2. Financieel beleid 

Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het financieel beleid en met 
welke resultaten? Beschrijf per doel: 

• Het doel/beleidsvoornemen 

• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode) 

• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het 

te halen en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is 

• Welke ontwikkelingen rondom onderwijs en kwaliteit verwacht het bestuur in de toekomst, 

die mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid?  

Optie: 

Het doel van de vereniging is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 
verbeteren. In het hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in het 
schoolplan reeds benoemd. In de begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. Indien de 
gewenste invulling hiervan binnen de begroting niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van 
middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al teveel afbreuk te hoeven doen aan de 
doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel wenselijk. 
 

Treasury 
In 2020 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het 
bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en 
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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 treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten 
met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn. 
 
Vanuit private middelen zijn een tweetal leningen verstrekt aan SWV WSNS Barendrecht. Deze 
leningen zijn aangegaan per 1-8-2014. Het betreft een rentedragende lening met een looptijd van 
maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 
jaar (Leensom II). De rentevergoeding over Leensom I is de 12 maands Euribor + (een 1 x per drie jaar 
vast te stellen) opslag van 2%. Per 31-12-2018 betreft dit 1,814%. De rentevergoeding over Leensom 
II is 6,5%. Beide percentages zijn op jaarbasis. Vanaf 2018 is 4,5% rentevergoeding over Leensom II 
gereserveerd door WSNS Barendrecht voor toekomstige investeringen.  

 

Coronacrisis 
Verantwoordelijkheid directie.  
 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van 
de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 

 Heeft u meerkosten moeten maken als gevolg van de coronacrisis? Zo ja, welke? Denk aan 

schoonmaak, extra inzet. Maar ook kopiëren, mogelijke aanschaf laptops of bedankjes voor 

ouders. 

 Heeft u bepaalde geplande bezuinigingen niet door kunnen laten gaan? Zo ja, welke? 

Vanwege de impact de teruggang in groepen niet door laten gaan bijvoorbeeld en daardoor 

bewust gekozen voor een groter verlies in de begroting.  

 Welke keuzes hebt u moeten maken, die hebben gezorgd dat iets juist wel of niet of anders is 

gebeurd? (globaal) 

 Heeft de coronacrisis geleid tot voorzichter begroten in uw meerjarenbegroting vanaf 2021? 

Vermoedelijk niet. Mijn ervaring is dat alles begroot is zoals andere jaren.  

Voorbeeldoptie: 

Vanwege de corona-crisis heeft de school extra kosten gemaakt. Met name de schoonmaakkosten 
zijn toegenomen. Anderzijds zijn er lagere kosten voor schoolreizen zichtbaar. 
 
De coronacrisis heeft geen impact gehad op de meerjarenbegroting van 2021-2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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3. Financiële positie 

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 2019 en 2020, 
worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 
 

Kengetal Norm 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquiditeit 2,00 5,73 4,73 5,74 5,49 5,75 

Solvabiliteit 0,50 0,79 0,73 0,78 0,77 0,76 
Rentabiliteit n.v.t. -0,11% -5,72% -6,12% -0,98% -1,19% 
Huisvestingsratio <10% 7,44% 6,27% 5,81% 6,23% 6,36% 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15% 42,55% 38,15% 33,63% 31,69% 33,70% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 35,88% 31,47% 27,06% 25,10% 27,07% 
Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde <1 1,60 1,48 1,22 1,27 1,20 
 
De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de zichtbare jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de 
gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de 
verplichtingen voldoen. 
 
De rentabiliteit is laat een forse daling zien ten opzichte van 2019 als gevolg van het substantiële 
negatieve resultaat dat in 2020 is gerealiseerd. Dit wordt echter vertekend door de eenmalige 
uitkering. De komende jaren wordt ook een negatieve rentabiliteit verwacht. De rentabiliteit is in een 
ideale situatie nul. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve 
rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak 
om de verhouding tussen de rentabiliteit en de buffers goed te monitoren.  
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het 
geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is 
ook de dotatie aan het groot onderhoud.  
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 
opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De school hanteert 
deze norm ook. Zowel op bestuurs- als op schoolniveau is een forse overschrijding van de norm te 
zien.  
 
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Uiteraard kunnen er 
redenen zijn om meer vermogen aan te houden. In de volgende paragraaf wordt hier verder op 
ingegaan aangezien de signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht.  

 

Signaleringswaarde 
In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde in beginsel boven de maximale waarde ligt. 
Onze vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houdt 
de school een gespecificeerde buffer aan. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is aan 
vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer wordt 
er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
 

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

betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 

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

vordering betreft een bedrag van 75.500 euro; 



 

Jaarverslag 2020 Ds. Koelmanschool Gorinchem  29 

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

systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand 

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

nog niet exact bekend maar zal substantieel zijn; 

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

wordt reeds substantieel negatief begroot en er zijn reeds substantiële investeringen 

opgenomen, die zorgen voor een lager weerstandsvermogen en daarmee een eigen 

vermogen wat dichter bij de signaleringswaarde komt te liggen; 

o Spaardoelen voor toekomstige nieuwbouw of renovatie zijn (nog) niet geconcretiseerd. 
 

Reservepositie 
Uit de begroting blijkt reeds dat de aanwezige financiële ruimte wordt ingezet om de 

signaleringswaarde terug te brengen. In voorgaande hoofdstukken is hieromtrent reeds een en ander 

toegelicht. 

 

4. Continuïteitsparagraaf 

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

 
Teldatum per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Onderbouw totaal 152 146 136 129 130 132 
Bovenbouw totaal 135 135 142 153 149 146 
Totaal 287 281 278 282 279 278 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 
komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening 
gehouden met een stabiel aantal leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen inclusief 
een jaarlijkse instroomgroep van januari tot het einde van het schooljaar. 

 

FTE 
 
Functiecategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Directie 1,01 0,92 0,33 0,80 0,80 0,80 
Leerkracht 14,58 15,32 14,95 14,82 14,21 13,36 
Onderwijsondersteunend personeel 4,13 5,28 5,34 3,81 3,57 3,24 
Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vervanging eigen rekening 0,13 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 
Totaal 19,85 21,51 21,03 19,83 18,98 17,80 
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de 
komende jaren. Per ingang van schooljaar 2022/23 wordt teruggegaan naar 12 groepen, waardoor 
een daling van de personeelsinzet te zien. Tevens wordt in de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-
2025 uitgegaan van een verdere teruggang naar 11 groepen. De verwachting is dat dit, met het oog 
op de te ontvangen gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), niet meer zal 
plaatsvinden.  

 

Staat van baten en lasten  
 
  Realisatie 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
  x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

Baten 
        Rijksbijdragen 
 

            1.692  
 

            1.648  
 

                1.616  
 

            1.579  
Overige overheidsbijdragen 

 
                 -    

 
                 -    

 
                     -    

 
                 -    

Overige baten 
 

                 16  
 

                 13  
 

                     13  
 

                 13  

Totaal baten 
 

            1.707  
 

            1.661  
 

                1.628  
 

            1.592  

  
       

Lasten 
 

       
Personele lasten 

 
            1.508  

 
            1.470  

 
                1.354  

 
            1.320  

Afschrijvingen 
 

                 40  
 

                 45  
 

                     49  
 

                 49  
Huisvestingslasten 

 
               111  

 
               100  

 
                   100  

 
               100  

Leermiddelen 
 

                 78  
 

                 73  
 

                     73  
 

                 73  
Overige instellingslasten 

 
                 69  

 
                 75  

 
                     69  

 
                 69  

Totaal lasten 
 

            1.805  
 

            1.763  
 

                1.644  
 

            1.611  

  
       

Saldo baten en lasten 
 

               -98  
 

             -102  
 

                   -16  
 

               -19  

  
       

Saldo fin. baten en lasten 
 

                   1  
 

                 -    
 

                     -    
 

                 -    

  
       

Nettoresultaat 
 

                -98  
 

              -102  
 

                    -16  
 

                -19  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Genormaliseerd resultaat                 -44                 -102                      -16                  -19  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van 
majeure investeringen de komende jaren. 
Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Er zal echter van jaar tot jaar nader 
bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. 
Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn 
binnen de kaders van onder andere de kengetallen.  

 

Balans  
 
ACTIVA 

 
Ultimo 2020 

 
Ultimo 2021 

 
Ultimo 2022 

 
Ultimo 2023 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

         Immateriële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Materiële vaste activa 

 
             209  

 
             246  

 
             272  

 
             233  

Financiële vaste activa 
 

              30  
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Totaal vaste activa 
 

            239  
 

            246  
 

            272  
 

            233  

         Vorderingen 
 

              95  
 

              81  
 

              81  
 

              81  
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Liquide middelen 
 

             836  
 

             693  
 

             660  
 

             695  

Totaal vlottende activa 
 

            932  
 

            774  
 

            741  
 

            776  

         Totaal activa 
 

         1.171  
 

         1.020  
 

         1.013  
 

         1.009  

         
         PASSIVA 

 
Ultimo 2020 

 
Ultimo 2021 

 
Ultimo 2022 

 
Ultimo 2023 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

         Algemene reserve 
 

             742  
 

             692  
 

             678  
 

             661  
Best. reserve publiek 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Best. reserve privaat 
 

             113  
 

             108  
 

             107  
 

             105  

Eigen vermogen 
 

            855  
 

            800  
 

            784  
 

            765  

  
       

Voorzieningen 
 

             119  
 

              85  
 

              94  
 

             108  
Langlopende schulden 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Kortlopende schulden 
 

             197  
 

             135  
 

             135  
 

             135  

  
       

Totaal passiva 
 

         1.171  
 

         1.020  
 

         1.013  
 

         1.009  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2020. Hierdoor kunnen er onlogische 
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende paar jaren toe zullen 
nemen. Na 2020 is er gebruik gemaakt van diverse stelposten om de kengetallen niet teveel te 
vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; smartboards, Wereld in 
Getallen voor diverse groepen en nieuwe laptops. 
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de 
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; vervangen 
dakbedekking, hekwerk, voegwerk, pantry’s, marmoleum en schilderwerk.  

 
 

5. Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die 
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht 
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.  
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. 
Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector 
breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond en heeft de 
komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het 
moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet 
moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze 
ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer schoolspecifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De 
instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 
besproken.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. 
Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving 
spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar 
mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen 
beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 
inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te 
houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  
 
De vereniging is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF wordt er 
toekomstig een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van werkloosheid na 
ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 
hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 
opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per 
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van 
deze andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening 
groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.  
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal 
de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan 
worden. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan 
risico’s rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit 
laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school 
in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er 
voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van 
deze buffer is gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%.  
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Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting 
aanpassingen doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
hebben gebracht. 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 

 Individuele scholing Expliciete Directe Instructie (EDI) 3x 

 Scholing plusklasleerkracht 

 Gymopleiding 

 Teamscholing Mediaopvoeding 

 Extra formatie i.v.m. plusklas 

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

 Scholing leerkrachten in het kader van BHV 

 Teamscholing timemanagement 

 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 

 1 Cambridgecourse  

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

 Scholing spraakontwikkeling 

 Webinar ParnasSys 

 Post-HBO opleiding Het Jonge Kind 

 Post-HBO opleiding Middenmanagement  

 Mediatraining voorzitter en directie 
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 PCM training individuele leerkracht 

 Cursus preventiemedewerker  
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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, kleine materialen, boeken, hulpmiddelen 

 Tablet 

 Schoonmaak materialen t.b.v.  hygiëne 
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Jaarverslag van de toezichthouders 
 

1. 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 2020 gevormd door 9 bestuursleden; 4 bestuurders en 5 toezichthouders. In dit 
verslag leggen de toezichthouders verantwoording af over het gehouden toezicht in 2020.  
De toezichthouders in 2020 waren:  

Dhr. M.J. den Besten   Identiteit, Huisvesting & Beheer, Vervoerscommissie  
Dhr. A.J. de Jong    Identiteit, Voorzitter, mediawoordvoerder, Personeel &            
     organisatie  
Dhr. G.J. Knook   Identiteit, personeel & organisatie, communicatie, lief en 
     leed   
Dhr. P.C. van Hartingsveldt  Identiteit, onderwijskundig, FPO, Berséba, liedlijstcommissie 
Dhr. H. Vogel    Identiteit, kwaliteit, liedlijstcommissie 

 

2. Scheiding bestuur en toezicht 
Conform de Code Goed Bestuur is de scheiding tussen bestuur en toezicht ingevuld door het one-tier 
model. De scheiding van bestuur en toezicht is gerealiseerd door de splitsing van 
verantwoordelijkheden. Vier bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke taken en vijf 
bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het interne toezicht. 
 

3. Taakverdeling toezichthouders, bestuur en directie 
- Met de taakverdeling binnen het bestuur is rekening gehouden met de competenties en 

ervaringen van de bestuursleden. De aandacht voor de Identiteit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de bestuurders en toezichthouders. 

- De toezichthouders vergaderden 10 x met de bestuurders, 2 x als toezichthouders afzonderlijk en 
1 x met de MR.  

- De vergaderingen van de toezichthouders waren evaluerend. De agendapunten waren gericht op 
de identiteit van de school, de kwaliteit van het onderwijs, visie en realisatie van de doelen, 
financiële positie, vacatures, personeelsbeleid en een evaluatie van de verantwoordelijkheden 
van de directeur, de bestuurders en het intern toezicht.  

- Naast dit reguliere overleg, was er periodiek overleg met de directeur en het Managementteam. 
De vergaderingen kenmerkten zich door een grote betrokkenheid, wat een voorrecht genoemd mag 
worden. 
 

4. Beleid en Toezicht 
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 
 

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.  
In 2020 is het beleidskader Code Goed Bestuur en Financiën doorgenomen. 
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5. Planning & Controle 
Het beleid en de ontwikkelingen binnen de school worden gevolgd d.m.v. een planning & controle 
cyclus. Deze cyclus is gebaseerd op:  

- planning   wat moet wanneer gedaan worden 
- uitvoering  het te volgen protocol  
- verantwoording  realisatie met de resultaten 

De planning & controle cyclus zijn met de te behandelen onderwerpen geïntegreerd in de jaaragenda 
welke op de 1e bestuursvergadering van het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld.  
De directeur en het management informeert het bestuur d.m.v. tussentijdse rapportages over de 
resultaten van het gevoerde beleid, de gestelde doelen, de methode waarop de doelen gerealiseerd 
worden en de (financiële) middelen die hiervoor zijn ingezet. 
 
De toezichthouders zien toe op de uitvoering van:  

1. De identiteit van de school 
2. Maatschappelijke verantwoording  
3. Wettelijke verplichtingen 
4. Begroting  
5. Benoeming accountant  
6. Medezeggenschaps- of Adviesraad 
7. Personeel en Organisatie 
8. Verantwoording uitvoering taken en bevoegdheden  
9. Vergaderingen en contacten  
10. Communicatie & Betrokkenheid 
11. Informatievoorziening 
12. Continuïteit onderwijs 
13. Kwaliteitskaarten 
 

5.1. Identiteit van de school 
De opvolging aan de identiteit vindt plaats door: 
- De jaarlijkse bezinningsmiddag over een identiteit gerelateerd onderwerp met personeel 

en bestuur, onder leiding van een externe spreker uit de achterban. 
In 2020 heeft dhr. W. Kranendonk, oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad 
een inleiding gehouden over “racisme” in relatie tot Burgerschap.” De spreker gaf in zijn 
inleiding een Bijbelse uitleg over het racisme in relatie tot burgerschap 
In de kerk en op school zingen wij psalm 87: De Filistijn, de Tyriër, de Moren. In het 
toekomstige Sion zullen er mensen uit alle windstreken tezamen zijn. Beseffen we dit? Als 
dit zo is, kunnen we dan negatief spreken over mensen met een zwarte huid? We mogen 
ons niet boven andere verheffen, dan ontbreekt het ons aan zelfkennis. We zijn allen in 
Adam vervloekt. Weten we welke ‘kleur’ wij hebben? Kunnen wij door genade zeggen: ‘Ik 
ben zwart door de zonde, maar wit gewassen door het bloed van Christus?’ 

- Klassenbezoek, met aandacht voor de Bijbelvertelling en de Bijbelse boodschap die de 
leerlingen mee krijgen. Deze bezoeken werden afgesloten met een evaluatiegesprek. 

- Het bespreken van het identiteitsprofiel met de sollicitanten.  
- Het doornemen van nieuw lesmateriaal in relatie tot de identiteit v.d. school.  
- Het bespreken van nieuwe geestelijke liederen met de liedcommissie. 
- Ondertekening van de instemmingsverklaring van de grondslag van de school, bij 

aanmeldding van nieuwe leden en vervolgens iedere 5 jaar. 
 

5.2   Maatschappelijke verantwoording  
- De managementrapportage, welke inzicht geeft in de onderwijsorganisatie, de 

leerdoelen (schoolplan) en de resultaten van de school. 
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- Evaluatie van de Directie en MT-resultaten met geformuleerde doelen en wanneer 
gewenst aanpassing van het beleid. 

 

5.3 Wettelijke verplichtingen  
De wet- en regelgeving binnen het onderwijs en de leerdoelen, wijzigen nagenoeg continue. 
Het blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen vraagt: 
- zorgvuldigheid m.b.t. de eventuele invloed op de identiteit en het lesmateriaal  
- duidelijk structuur met een accurate management- en voortgangsrapportage  
- het volgen van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen  
- afstemming met aanverwante scholen en (landelijke) onderwijs organisaties 
  

5.4 Begroting en Financiële middelen 
In de vergadering van 20 februari ’20 werd de begroting van 2020 goedgekeurd.  
De financiële middelen en de rijksbijdrage zijn op een rechtmatige wijze verkregen en 
worden primair besteed aan de kwaliteit van het onderwijs en secundair aan het onderhoud 
van de gebouwen.  

5.5. Vergoedingsregeling 
De bestuurders en toezichthouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Gemaakte kosten gerelateerd aan het bestuurswerk, of bijscholing kunnen worden 
gedeclareerd. Dit geldt ook voor de gemaakte reiskosten. 

5.6 Accountant 
De accountantscontrole door Van Ree Accountants verloopt naar tevredenheid. In de 
vergadering van 09 juli ’20 werd besloten de accountantscontrole voor het volgende 
schooljaar opnieuw door Van Ree te laten uitvoeren. 

5.7 Medezeggenschapsraad 
Een van de vaste agendapunten op de bestuursvergaderingen is de terugkoppeling aan de 
MR. Dit wordt per mail gestuurd en in de eerstvolgende MR vergadering door de directeur 
toegelicht. 
In 2020 heeft het gezamenlijke bestuur 1 x met de MR vergaderd. In deze vergadering 
werden de Managementrapportage en het Onderwijskundig jaarplan (2020-2021) 
besproken. Daarnaast was er een vergadering met de toezichthouders. De samenwerking 
met de MR is constructief. 

5.8 Personeel en organisatie 
Ook het afgelopen jaar waren er meerdere personeelsmutaties. De vacatures werden 
ingevuld door (tijdelijke) benoemingen, extra uren op het bestaande contract of met 
flexibele oproepkrachten. 
Voor nieuwe leerkrachten werd een plan van aanpak met coaching doelen opgesteld.  
Het bestuur werd betrokken bij het beleid binnen de school en de HR gerelateerde zaken, 
waaronder toezicht op functioneren.   
 

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

5.10 Vergaderingen en contacten  
De toezichthouders onderhielden contact met:  
- bestuur, directie en MR tijdens de reguliere vergaderingen. 
- de (interim)directeur d.m.v. een periodieke voortgang met de voorzitter.  
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- het schoolteam door klassenbezoek, jaarlijkse bezinningsmiddag en bijeenkomsten.  
- VGS en VBSO door deelname aan de informatiebijeenkomsten en (jaar)vergaderingen. 
- FPO Rijnmond (Federatieve Vereniging voor Primair Onderwijs op Reformatorische 

Grondslag in regio Rijnmond). 
- i.v.m. de corona maatregelen is het jaarlijks overleg met het bestuur en directie van de 

Joh. Calvijnschool te Leerdam en de Eben-Haëzerschool te Waardenburg geannuleerd. 
- met de kerkenraden was er op 12 maart een vergadering over: Een gezamenlijke zorg en 

een dagelijkse zorg. Het management gaf een toelichting over de dagelijkse praktijk op 
school met betrekking tot de mediaopvoeding. De kinderen leven als het ware in twee 
werelden. Na de inleiding werd met elkaar nagedacht hoe we hier als school, ouders en 
kerkenraden een eenheid in kunnen vormen. 
 

5.11   Communicatie & Betrokkenheid 
Om toezicht te houden op het onderwijs en tegelijk belangstelling te tonen aan het 
personeel, werden er door het bestuur lesbezoeken afgelegd. Deze bezoeken geven inzicht in 
de manier waarop de werkzaamheden op school worden verricht. Het protocol voor het 
afleggen van de lesbezoeken is herzien, wat de communicatie en betrokkenheid ten goede 
komt.  
Naast de lesbezoeken zijn er i.v.m. de invulling van de directie vacature en de herziening van 
de MT-structuur aanvullende schoolbezoeken afgelegd.  
 
Bij de communicatie en betrokkenheid staan de belangen van de kinderen centraal. De 
samenbindende factor tussen ouders en leerkracht is de identiteit. Om de identiteit van de 
school te volgen, zijn toezicht en een goed contact tussen de school, het gezin en de kerk van 
groot belang. Als ouders dragen we immers de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
onze kinderen. De school is de medeopvoeder m.b.t. het onderwijs en bij de kerkenraden 
rust de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de identiteit van het onderwijs.  
De ontmoetingsmomenten met de ouders waren er op de:  
- ouderavonden 
- bezinningsavond ouders groep 7 en 8 (mediagebruik) 
- de bijeenkomst met de kinderen en ouders voor de viering van het Pasen en de 

jaaropening van het nieuwe schooljaar konden vanwege corona niet doorgaan. 
 
 

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

 

5.13 Continuïteit onderwijs 
- Ondanks de vele vacatures binnen het onderwijs, konden de vacatures op onze school op 

tijd ingevuld worden.  
- De prestaties van het schoolteam en de leerling resultaten waren ook in 2020 naar volle 

tevredenheid. 
- Ten gevolge van de corona pandemie werd het onderwijs op school voor enkele weken 

onderbroken en werd het lesmateriaal en onderwijs ingericht voor thuisonderwijs. Deze 
grote verandering werd in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd. Mede dankzij de grote 
betrokkenheid van de ouders kon er invulling gegeven worden aan het thuisonderwijs. 
 

5.14 Kwaliteitszorg 
- In het 3e kwartaal werd de jaarlijkse rapportage van het kwaliteitsteam met het MT 
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besproken.  
- Ter bevordering van de onderwijskwaliteit zijn er in het schooljaar 2019-’20 in de onder- 

en bovenbouw vakspecialisten aangesteld. Bij de evaluatie in juni ’20 werd vastgesteld 
dat de vakspecialisten een zichtbaar toegevoegde waarde hebben voor de collega’s, het 
onderwijs en de teamleiders. 

- In het verslagjaar waren er opnieuw geen meldingen bij de vertrouwenspersoon. 
 

 

6 SLOT 
In het jaarverslag geven de toezichthouders een terugkoppeling van de behaalde resultaten. Het 
beoordelen van resultaten is alleen mogelijk wanneer de verwachte normen in het beleid zijn 
opgenomen. In het kalenderjaar 2020 zijn er echter resultaten gezien die in geen enkel beleid waren 
opgenomen. Mag hieruit de conclusie getrokken worden dat er geen opvolging gegeven is aan het 
schoolplan en de daaraan gekoppelde beleidsplannen? Nee dat bedoelen wij allerminst. Ondanks de 
grote impact van de coronapandemie waren de schoolresultaten in lijn met de gestelde 
verwachtingen. 
We denken dan terug aan het ad hoc improviseren van maatregelen voor de continuïteit van het 
onderwijs bij de eerste corona lockdown. Er werden resultaten geleverd die niemand had durven te 
verwachten. We bedoelen geen meetbare leerresultaten, maar het resultaat of beter omschreven 
als: de uitwerking van de coronapandemie op de onderlinge samenwerking binnen de school, de 
betrokkenheid van de leerkrachten tot “hun” kinderen en de samenwerking van de ouders met de 
leerkrachten. Er zouden nog meer zaken genoemd kunnen worden, maar we willen nog slechts één 
niet onbelangrijk aspect noemen. Met de kinderen werd over de ernst van de roepstem des Heeren 
gesproken. Een groot voorrecht wanneer daar in de klas gelegenheid en belangstelling voor mag zijn.  
Evalueren we deze periode dan zijn er meerdere lessen uit te leren. Eén van de lessen is dat we niet 
alles kunnen voorbereiden en er zonder voorbereiding, uiteraard geen nalatigheid, ook goede 
resultaten bereikt kunnen worden. Dan zijn het omstandigheden waarin we weleens zaken los 
moeten laten en ons niet teveel moet verdiepen in het “hoe en waarom.” Dan verloopt alles zoals 
het gaat en is het beter dat onze gedachten vervuld zijn met de vraag: Heere waartoe? 
Een gebedsvraag waarin de zorgen van deze tijd, over onze kinderen, de school en het 
reformatorisch onderwijs aan de Heere voorgelegd mogen worden. Wat zou het een onuitsprekelijk 
voorrecht zijn wanneer de zaligmakende uitwerking onder de kinderen, u als ouders of verzorgers, 
het personeel en bestuur gehoord zou mogen worden en de vrijheid van onderwijs nog behouden 
mag blijven.  
 
 
Namens de toezichthouders, 
A.J. Jong  
(voorzitter) 
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Bijlage 1 (neven)functies bestuursleden  
 

Bestuurders: 

Dhr. G.G. Mooij 
Beroep: Teamleider electrical engineering bij Greefa 
Nevenfuncties:   Penningmeester bij zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Gorinchem 

(onbezoldigd) 
Dhr. M.A. Kraaijeveld 
Beroep:  Bouwkundig tekenaar bij Van der Padt en Partners Architecten 
Nevenfuncties:  bestuurslid SGP kiesvereniging (onbezoldigd) 
 
Dhr. G. Versteeg 
Beroep voor pensionering:  Manager finance & control bij Woord en Daad en Financieel directeur bij De Wiel 

 Services 
Nevenfuncties:  penningmeester SZOS (onbezoldigd) 

 lid thuisfrontcommissie fam.Bijkerk in Suriname (onbezoldigd) 
 
Dhr. M. Versluis 
Beroep: medefirmant ICT bedrijf       
Nevenfuncties: Penningmeester Gorcum Boys Choir (onbezoldigd) 
 

Toezichthouders: 
 
Dhr. A.J. de Jong 
Beroep: Manager Training, Tools & Logistics bij Pon Power B.V. 
Nevenfuncties: Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (onbezoldigd) 
 
Dhr. M.J. den Besten 
Beroep: Projectleider in de installatietechniek bij Klimaatservice Holland B.V. 
Nevenfuncties: Voorzitter  personeelsvereniging (Klimaatservice) (onbezoldigd) 
 Organist HHK Boven-Hardinxveld (onbezoldigd) 
 Algemeen adjunct bestuur mannenkoor DEV (onbezoldigd) 
 
Dhr. J. Vogel   
Beroep: Directeur interieurtimmerbedrijf 
Nevenfuncties: Organist OGGiN Hardinxveld-Giessendam (onbezoldigd) 
 
 
Dhr. G.J. Knook 
Beroep: Coördinator Personeels- en Salarisadministratie bij VGS te Ridderkerk 
Nevenfuncties: Organist Gereformeerde Gemeente te Gorinchem (onbezoldigd) 

 Voorzitter stembureau bij verkiezingen in de Gemeente Gorinchem (bezoldigd) 
 Dijkwacht Waterschap Rivierenland (bezoldigd) 
 

Dhr. M. van der Schans (tot oktober 2020) 
Beroep: Kweker 
Nevenfuncties: Bestuurslid SGP kiesvereniging (onbezoldigd) 
 Agentschap van de ned. vereniging van de zondagsrust (onbezoldigd)   
 
Dhr. P.C. van Hartingsveldt (vanaf oktober 2020) 
Beroep      Projectplanner / werkvoorbereider bij Dijkwaard B.V. 
Nevenfunctie(s)     Bestuurslid zendingscommissie Ger. Gemeente te Gorinchem (onbezoldigd) 

   Bestuurslid onderhoudscommissie Ger. Gemeente te Gorinchem (onbezoldigd) 
 

 


