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De basisscholen van Tabijn worden meer en meer zichtbaar in 

de regio Midden- en Noord-Kennemerland. Ouders melden hun 

kinderen steeds vaker aan bij onze scholen. Hoewel wij ons in een 

krimpgebied bevinden zijn onze scholen in 2015 qua leerlingenaantal 

gegroeid; een bijzondere prestatie!

Het succes van de Tabijnscholen heeft vooral te maken met het feit 

dat al onze inspanningen gericht zijn op het best mogelijke onderwijs 

voor onze leerlingen. Medewerkers op alle niveaus in de organisatie 

zijn hiervan doordrongen en zijn hier dagelijks mee bezig: dat 

geldt voor leerkrachten, onderwijsassistenten, BSO-medewerkers, 

(adjunct-)directeuren, ondersteunend personeel, leden algemene 

directie en het College van Bestuur. Daarbij is er binnen Tabijn een 

grote mate van verbinding en een gevoel van trots ontstaan: trots op 

de eigen school en trots op de organisatie Tabijn als geheel. 

De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen is hoog. Alle scholen 

beschikken over het basisarrangement van de Inspectie van het 

Onderwijs. Een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het 

onderwijs is het resultaat van de scholen op de Centrale (CITO) 

Eindtoets. Deze resultaten vertonen sinds 2010 een stijgende lijn, 

met een dip in 2014. In 2015 is de stijging echter doorgezet en 

werd door de Tabijnscholen het beste resultaat ooit behaald op de 

Eindtoets.  We zijn ons hierbij overigens zeer bewust van het feit dat 

goed onderwijs meer is dan alleen goede resultaten op de cognitieve 

vakken; sociaal-emotionele vorming van leerlingen en het aanleren 

van 21e eeuwse vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Daar 

besteden wij dus zeer veel aandacht aan. 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de ontwikkelingen 

op onze scholen in 2015 en al onze activiteiten die in dit kader 

hebben plaatsgevonden. Leidraad hierbij is het strategisch 

beleidsplan 2014-2018, waarin onze ambities en doelstellingen zijn 

verwoord. U leest er meer over in dit jaarverslag. Bent u op zoek naar 

gedetailleerde informatie over de afzonderlijke scholen, raadpleeg 

dan de jaarverslagen van de scholen, via www.tabijn.nl, of neem 

contact op met de directeur van de school waar uw interesse naar 

uitgaat. Wilt u meer weten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via 

onderwijsbureau@tabijn.nl. 

U kunt ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/

tabijn en Twitter  https://twitter.com/tabijn. Uw reactie is van harte 

welkom!

Jonne Gaemers,

Voorzitter College van Bestuur

Voorwoord
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Foto’s: 

Anne Frank School, Binnenmeerschool, De Branding, Cunera,  

Molenhoek, Het Rinket, Visser ’t Hooftschool, Marion Köhler
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1.1 Kerntaak
Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecu-

menisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze 

kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn 

op een aantal van haar scholen de buitenschoolse opvang. Binnen 

de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun 

onderwijskundig beleid.

1.2  Organisatie
De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van 

het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organi-

satie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd 

en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever 

van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de 

stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website www.tabijn.nl.  

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden:

• Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur  

 ROC Kop van Noord-Holland)

• Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager)

• Mevr. S. de Boer (voormalig lid College van Bestuur  

 Dunamare Onderwijsgroep)

• Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel  

 Training Centre, Tata Steel)

• Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden 

  Politie Kennemerland)

College van Bestuur

Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. 

In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en 

integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College 

van Bestuur legt verantwoording af aan de  RvT. Tot de bestuurlijke 

kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie 

en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat 

in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB 

stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College 

van Bestuur bestaat uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter.

Nevenfuncties van de heer Gaemers

• Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade

• Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML

• Bestuurslid Stichting Playing for Success Alkmaar

Algemene directie

De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteu-

ren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de 

hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren 

derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken, de 

opbrengstgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. 

Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het 

terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan 

het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij 

het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en ver-

vangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit 

mevr. F.L. Loth en dhr. W.T. Noom.

1.
Kerntaken 
en organisatie
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College van Bestuur

GMR

Raad van Toezicht

DirecteurenberaadBestuursbureau
(Sectoren HRM
en bestuursonder-
steuning, ICT,
huisvesting en 
administratie)

SCHOLEN



Algemene directie

1.3 Organogram

Onderwijsbureau

In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteu-

ning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector 

wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. 

• Sector Human Resource Management & bestuursondersteuning 

De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor 

het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat 

deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn 

wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met ple-

zier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Pro-

fessionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. 

Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursonder-

steuning uit twee personeelsfunctionarissen, een office manager die 

de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de 

algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie.

• Sector administratie

Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstan-

dig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is onder-

gebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat 

Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en 

niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar 

de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De 

sector administratie kent naast de financial controller/sectormanager 

een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een 

medewerker personeelsadministratie, twee medewerkers financiën 

en een medewerker administratie. Ook de kantinemedewerker hoort 

bij de sector administratie.

• Sector ICT

In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt 

de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector 

ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid 

op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van 

Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerk-

beheerders en een ICT-consultant.

• Sector huisvesting

Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onder-

houd van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van 

de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, 

het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn 

gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectorma-

nager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsme-

dewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud 

aan de gebouwen uit. 
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2.1  Het strategisch beleidsplan 
 2014- 2018
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 ‘Tabijn: de beste basis; leren 

op hoog niveau’ is begin 2014 door het bestuur vastgesteld en door 

de Raad van Toezicht goedgekeurd. In dit hoofdstuk worden de 

doelstellingen van het strategisch beleidsplan vermeld. Het plan is 

een vervolg op  het strategisch beleidsplan ‘Focus op kwaliteit’ dat de 

periode 2010 t/m 2013 besloeg. Met dit plan heeft Tabijn belangrijke 

stappen gezet in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en 

de bedrijfsvoering.  

Het strategisch beleidsplan 2014-2018 wordt jaarlijks uitgewerkt in 

een jaarplan. Het eerste jaarplan van de nieuwe strategische cyclus 

had betrekking op het schooljaar 2014-2015. In de hierna volgende 

hoofdstukken wordt verslag gedaan van de activiteiten die zijn 

uitgevoerd op basis van het jaarplan 2014-2015 en van de (overige) 

resultaten die zijn behaald in 2015. 

2.2  Externe ontwikkelingen
Ontwikkeling 1: meer druk op scholen om de onderwijsresultaten te 

verhogen

De overheid is de laatste jaren steeds meer nadruk gaan leggen op 

het versterken van de prestaties van het (primair) onderwijs. Voor 

een belangrijk deel wordt dit ingegeven door de prestaties van ons 

onderwijssysteem in vergelijking met andere landen (weergegeven 

in de PISA-ranglijsten). De positie van het Nederlandse onderwijs is 

relatief verslechterd. Onder minister Van Bijsterveldt werd daarom 

het Actieplan Leraar 2020 gelanceerd. Dit beleidsplan vormde o.a. 

de basis voor het tussen de PO-Raad en de minister van OCW 

gesloten bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord van 17 januari 

2012 legde de afspraken tussen de sector en overheid vast. De 

afspraken hebben vooral betrekking op opbrengstgericht werken 

en op professionalisering van leerkrachten en leidinggevenden. In 

het najaar van 2013 is deze ontwikkeling verder versterkt met de 

afsluiting van het nationaal onderwijsakkoord, waarmee de overheid 

ook structureel extra financiële middelen toekent aan het primair 

onderwijs ter verhoging van de onderwijskwaliteit.

Ontwikkeling 2: van de professionaliteit van scholen en besturen 

wordt meer verwacht

Het bestuursakkoord van 2012 en het nationaal onderwijsakkoord van 

2013 vatten heel treffend samen dat de verdere professionalisering van 

de sector van het grootste belang is voor een hogere onderwijskwaliteit. 

De professionaliteit van schoolbesturen en de wijze waarop interne 

toezichthouders (raden van toezicht) daar toezicht op houden, staat 

door een aantal affaires weer sterk in de belangstelling. De laatste jaren 

is de autonomie van schoolbesturen ter discussie komen te staan en is 

er een aantal wettelijke bevoegdheden voor de minister gecreëerd om 

bij tegenvallende prestaties in te kunnen grijpen. Verder wordt er door 

de overheid nadruk gelegd op een open en transparante bestuursstijl. 

In 2012 is het project Vensters PO gestart, waarbij schoolbesturen 

opbrengsten en andere kengetallen via internet openbaar maken. Dit 

dient verschillende doelen: verantwoording naar de omgeving, van 

elkaar leren en elkaar stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Vanaf 2015 

maken alle schoolbesturen de opbrengsten van hun basisscholen 

openbaar in Vensters PO. 

Ontwikkeling 3: passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende 

onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Leerlingen worden alleen nog door scholen 

voor speciaal onderwijs aangenomen als regionale bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden daartoe toestemming geven. Deze 

samenwerkingsverbanden bestaan uit reguliere basisscholen, 

scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal 

onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft tot doel een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 

tussen de scholen te realiseren. Daarbij staat het ononderbroken 

ontwikkelingsproces van leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben centraal. Tabijn participeert met haar scholen in twee 

regionale samenwerkingsverbanden: het samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs IJmond en het samenwerkingsverband PO 

Noord-Kennemerland. 

Ontwikkeling 4: krimp eerder regel dan uitzondering

Tabijn heeft basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland. 

In deze brede regio is over het algemeen sprake van krimp, dat wil 

zeggen dalende leerlingenaantallen. Deze ontwikkeling speelt al 

meerdere jaren en zal zich ook de komende jaren voortzetten. Dit 

heeft gevolgen voor het personeelsbestand, de huisvestingsituatie en 

de inkomsten van onze organisatie. Ook de Tabijnscholen hebben de 

afgelopen jaren te maken gehad met krimp van het leerlingenaantal. 

In 2015 echter is het leerlingenaantal licht gegroeid (met 1,1%). 

Niettemin dienen wij er rekening mee te houden dat de krimp de 

komende jaren zal doorzetten. 

Samenvattend: de lat komt hoger te liggen

Samenvattend kunnen we concluderen dat de lat voor het primair 

onderwijs de laatste jaren hoger wordt gelegd. De onderwijsprestaties 

van het primair onderwijs in het algemeen moeten beter en dat 

houdt in dat de professionaliteit van leraren, leidinggevenden en 

toezichthouders aandacht moet krijgen. De rijksoverheid tracht dit te 

bereiken door aan de ene kant te stimuleren met extra geld, en aan 

2.
Strategisch beleid
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de andere kant stelt zij ook strakkere wetgeving vast. Tabijn verkeert 

in de gelukkige omstandigheid dat haar scholen al kwalitatief goed 

onderwijs bieden. Daarmee stellen we de rijksoverheid tevreden. 

Maar wij willen méér dan voldoen aan externe eisen: wij willen 

dat onze scholen uitgroeien tot de beste basisscholen in de regio 

Midden- en Noord-Kennemerland. 

2.3  De missie
Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor hoge kwaliteit. 

Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor uitstekend, 

modern onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vanuit de 

kernwaarden verbinding, inspiratie, vertrouwen en ambitie worden 

medewerkers en leerlingen voortdurend gestimuleerd te leren van 

elkaar en te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Tabijn 

ziet ouders in dit verband als educatieve partners.   

2.4  De visie
De Tabijnscholen realiseren in de periode 2014-2018 leren op hoog 

niveau en gaan behoren tot de beste scholen in de regio. Onder 

leren op hoog niveau verstaan wij onderwijs waarbij er sprake is 

van: leerlingen die zich maximaal ontwikkelen, betrokken ouders, 

professionele leraren en teams, effectieve en inspirerende leiders en 

innovatie met behulp van ICT. 

1. Leerlingen ontwikkelen zich maximaal

 Leerlingen ontwikkelen hun talenten en leren (naar hun mogelijk-

heden) op hoog niveau. Leerlingen worden daarbij goed voorbe-

reid op hetgeen de samenleving van de 21e eeuw van hen vraagt.

2. Betrokken ouders

 Ouders zijn betrokken bij het leerproces van de leerling. Wij zien 

de school en ouders als educatieve partners.

3. Professionele leraren en teams

 Leraren leren met en van elkaar en professionaliseren zich 

continu. Leraren werken in teamverband nauw samen aan het 

realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

4. Effectieve en inspirerende leiders

 Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van 

hechte, lerende teams. Effectieve en inspirerende leiders zijn nodig 

om de talenten van leraren te ontwikkelen en optimaal te benutten. 

5. Innovatie met behulp van ICT

 In het kader van 21e eeuwse vaardigheden is de inzet van ICT in 

het onderwijsproces onmisbaar. Leraren maken in hun didactisch 

handelen en bij de organisatie van hun onderwijs optimaal gebruik 

van de modernste ICT-middelen.

2.5  Besturingsfilosofie
Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang 

is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed 

onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code 

Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt 

hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van 

een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking 

in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de 

besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende 

op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden: 

• Verbinding

• Inspiratie

• Vertrouwen

• Ambitie

Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie 

van de organisatie.

2.6  Strategische doelen voor 2014 –  
 2018
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 kent zes (hoofd-) doelstellingen. 

Deze worden hieronder kort beschreven. 

HOOFDDOEL 1: ALLE LEERLINGEN LEREN OP 
HOOG NIVEAU
Alle leerlingen kunnen binnen de scholen van Tabijn vanuit 

nieuwsgierigheid en verwondering hun talenten ontwikkelen en op 

hoog niveau leren. Het resultaat van dit doel is dat de leerrendementen 

bij Tabijnscholen hoog zijn. Dat wil zeggen dat we kijken naar hoge 

(eind)cijfers op de kernvakken, maar ook naar vaardigheden die zich 

niet of lastig in cijfers laten uitdrukken, zoals sociale (burgerschaps)

vaardigheden, leren te leren (metacognitie) en 21e eeuwse 

vaardigheden. We benadrukken dat het gaat om alle leerlingen.

We leren onze leerlingen zoveel mogelijk zelf hun leren vorm te 

geven. Metacognitie gaat ervan uit dat het onderwijs zo is ingericht 

dat leerlingen uitgedaagd worden te achterhalen op welke manier zij 

het beste hun eigen leren kunnen reguleren. Er zijn vele manieren om 

metacognitie tot stand te brengen. Gemeenschappelijke deler is dat 

de leraren zo vroeg mogelijk leerlingen leren verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun eigen leerresultaten en hen daarin ondersteunen. 

Leren op hoog niveau betekent ook dat leerlingen weten waarom zij 

iets (moeten) leren. Als leerlingen begrijpen waarom zij iets leren, dan 

gaan zij het leren meer als een uitdaging zien en wordt hun intrinsieke 

motivatie om te leren groter. Tabijn zal de komende jaren benutten om 

deze benadering op leren - in samenspraak met de scholen - verder 

vorm te geven. Leren op hoog niveau bevat - naast het aanleren van 

kennis - ook het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in 

de 21e eeuw een zinvolle plek in de samenleving te kunnen innemen.
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HOOFDDOEL 2: LERAREN LEREN VAN ELKAAR EN 
PROFESSIONALISEREN ZICH CONTINU 
Het voorgaande strategische doel van Tabijn dat is gericht op 

leerlingen, geldt óók voor onze leraren. Immers: ook leraren 

versterken hun effectiviteit wanneer zij leren te leren en 21e eeuwse 

vaardigheden ontwikkelen. Tabijn ontwikkelt de komende jaren 

opvattingen over de gewenste professionaliteit van onze leraren om 

de doelen van ons strategisch beleid waar te kunnen maken. Onder 

professionele leraren verstaan we in ieder geval:

1. Professionele leraren bij Tabijn hebben, door het systematisch 

analyseren van het onderwijsleerproces, zicht op het talent van elke 

leerling en kunnen dit vertalen naar een leerlinggerichte aanpak;

2. Professionele leraren zien ouders als educatieve partners en 

communiceren vol zelfvertrouwen, open en constructief met hen;

3. Professionele leraren bij Tabijn zijn lifelong learners door 

systematisch op het eigen handelen en ontwikkeling te reflecteren.

HOOFDDOEL 3: TABIJN VERSTERKT DE KWALITEIT 
EN HET GEBRUIK VAN ICT 
Tabijn heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebruik 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT), zowel in het 

onderwijsproces als in de ondersteunende processen. Onze ambities 

maken duidelijk dat doorontwikkeling van de kwaliteit en het gebruik 

van ICT hoognodig is, op drie gebieden:

1. Onderwijs: in het kader van 21e eeuwse vaardigheden zal de rol 

van ICT in het onderwijsproces steeds belangrijker worden. Leraren 

bij Tabijn maken in hun didactisch handelen optimaal gebruik van 

de beschikbare ICT-hulpmiddelen. Leraren zetten ICT ook in om 

de eigen vakbekwaamheid te ontwikkelen en te onderhouden. 

Er wordt geïnvesteerd in de ICT-vaardigheden van leraren, of dit 

nu onderwijskundige toepassingen betreft of toepassingen in 

de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen, digitale 

portfoliosystemen enzovoorts). 

2. Bedrijfsvoering: (a) Tabijn investeert in de uitbreiding van het 

bestaande geïntegreerde ICT-systeem, waarin de leerlingen cognitief 

en sociaal-emotioneel optimaal kunnen worden gevolgd; (b) Tabijn 

investeert in een passende ondersteuning voor ICT-gebruikers.

3. Communicatie met ouders: naast de huidige vormen van 

informatievoorziening realiseert Tabijn een ICT-platform voor 

ouders waar actuele leerinhouden en resultaten van de kinderen 

geraadpleegd kunnen worden.

HOOFDDOEL 4: TABIJN WERKT MET TEAMS 
ALS BASIS VOOR UITSTEKEND EN INNOVATIEF 
ONDERWIJS
Uit internationaal onderzoek komt duidelijk naar voren dat uitstekend 

en innovatief onderwijs niet het resultaat is van enkele bevlogen en 

zeer goed presterende leraren. Uitstekend en innovatief onderwijs 

vindt plaats dáár waar de leerling te maken heeft met een serie 

van zeer goed presterende leraren, die gezamenlijk werken in een 

professioneel samenwerkingsverband: het team. 

1. Tabijnscholen realiseren professionele teams met een veilig en 

professioneel klimaat, waarin leraren met elkaar reflecteren op 

de kwaliteit van het onderwijs, leerprestaties van leerlingen en 

hun eigen functioneren. Zij stellen de juiste vragen en geven 

professionele feedback. Binnen de scholen worden mogelijkheden 

gecreëerd voor leraren om te participeren in collegiale consultaties 

en intervisie, klasbezoeken bij elkaar en het samen voorbereiden 

van verschillende activiteiten.

2. Elk team van een Tabijnschool erkent, herkent en versterkt de 

kwaliteiten van de teamleden en benut deze om uitstekend en 

innovatief onderwijs te geven en te borgen. Om tot een optimale mix 

van kwaliteiten te komen stimuleert Tabijn vrijwillige mobiliteit tussen 

scholen. 

HOOFDDOEL 5: TABIJN VERSTERKT DE ROL VAN 
OUDERS EN ANDERE PARTNERS
Om uitstekend onderwijs te kunnen bieden moeten scholen ook 

samenwerken. Er zijn vele maatschappelijke partners rondom de 

school – zoals ouders, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 

voortgezet en hoger onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, centra 

voor jeugd en gezin, sportinstellingen, gemeenten, bibliotheken, 

musea en overige educatieve organisaties. Onderzoek en ervaring 

laat zien dat samenwerken in een keten van werken, wonen/

recreëren, leren en zorg, kansen creëert voor kinderen. Daarom is 

intensieve samenwerking met ouders en andere partners van groot 

belang. Ook geven deze partners in hun feedback aan in welke 

mate de Tabijnscholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden 

en legitimeren daarmee (naast bijvoorbeeld de inspectie van het 

onderwijs) de inspanningen van de scholen. De uitdaging waar 

we voor staan is samenwerkingsrelaties te organiseren die onze 

leerlingen verder helpen, of dat nu op het gebied van de kerndoelen 

is, of in een bredere maatschappelijke context. 

HOOFDDOEL 6: BIJ TABIJN WERKEN EFFECTIEVE 
EN INSPIRERENDE LEIDERS
Uit onderzoek blijkt dat leiders een grote invloed hebben op de 

prestaties van leerlingen. Wij werken gezamenlijk aan het vormgeven 

van effectief en inspirerend leiderschap binnen Tabijn, opdat onze 

leidinggevenden met vertrouwen en gevoel van eigenwaarde leiding 

geven. Tabijn zal zich ervoor inspannen om de randvoorwaarden 

te creëren waarbinnen het (van elkaar) leren op hoog niveau kan 

plaatsvinden. Op die manier kunnen leidinggevenden zich vanuit 

hun intrinsieke motivatie en verantwoordelijkheidsbesef verder 

professionaliseren met als belangrijkste doel: de leerprestaties van 

leerlingen blijvend te verhogen. 

Implementatie

De strategische doelstellingen van Tabijn worden zowel bovenschools 

als op schoolniveau opgepakt en uitgewerkt. Bovenschools 

wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld waarin de doelen voor 

dat specifieke jaar worden geconcretiseerd in heldere activiteiten. 

Op schoolniveau is het strategisch beleid in 2015 vertaald in een 

vierjarig schoolplan, dat eveneens jaarlijks wordt uitgewerkt in een 

jaarplan. Het strategisch beleidsplan, het bovenschoolse jaarplan, 
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De nieuwste Tabijnschool: Helmgras  
Half augustus vond de officiële opening plaats van de nieuwe  

Tabijnschool Helmgras plaats. 

In de bomvolle aula van de voormalige Toermalijn heette directeur 

Hans Ploeg alle leerlingen en collega’s van beide locaties welkom 

en wenste hij iedereen een voorspoedig schooljaar en een 

goede tijd op de nieuwe school toe. Hij gaf aan dat er achter de 

schermen keihard is gewerkt om alles op tijd gereed te hebben. 

Ook de voorzitter van het College van bestuur van Tabijn, Jonne 

Gaemers, sprak de wens uit dat de leerlingen van Helmgras  een 

plezierige en succesvolle schooltijd zouden mogen doorlopen. 

Samen met Hans Ploeg onthulde hij het nieuwe logo van de 

school. Ter herinnering aan de ‘oude’ scholen Augustinus en 

Toermalijn zullen twee gekleurde stoeptegels met de logo’s van 

de scholen op het schoolplein gelegd worden.

Voor de leerlingen was een ballonnenwedstrijd georganiseerd 

waar mooie prijzen te winnen vielen. Het regenachtige weer 

bemoeilijkte helaas enigszins het oplaten van de ballonnen, maar 

dit kon de pret niet drukken!

Helmgras is ontstaan uit de Castricumse basisscholen Augustinus 

en Toermalijn. Om ook in de toekomst blijvend kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden heeft scholenbestuur 

Tabijn in nauw overleg met de medezeggenschapsraden besloten 

om  de beide scholen per 1 augustus 2015 te laten fuseren.  

Op dit moment wordt er nog les gegeven op twee locaties.  

Op termijn zullen alle leerlingen gehuisvest kunnen worden op  

de locatie Het Korte Land. 

het schoolplan en het schooljaarplan worden in de kwaliteitscyclus 

van Tabijn periodiek en structureel geëvalueerd. Dat gebeurt op 

diverse niveaus in de organisatie: door de Raad van Toezicht in 

overleg met het College van Bestuur, door het College van Bestuur 

in overleg met de algemene directie en de sectormanagers van 

het bestuursbureau, door de algemene directie in overleg met de 

directeuren van de individuele scholen en door de schooldirecteur 

met het eigen docententeam. In de navolgende hoofdstukken zal 

verslag worden gedaan van de activiteiten die in 2015 in het kader 

van het strategisch beleidsplan zijn verricht. De nadruk ligt hierbij op 

Tabijnbrede (bovenschoolse) activiteiten en doelstellingen. Voor de 

ontwikkelingen op schoolniveau verwijzen wij u naar de jaarverslagen 

van de afzonderlijke Tabijnscholen. 
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3.1  Governance algemeen
Tabijn vindt goed en deugdelijk bestuur zeer belangrijk. Het bestuur 

van Tabijn heeft enkele jaren geleden samen met andere leden van 

de PO-Raad aan de wieg gestaan van de Code Goed Bestuur in 

het primair onderwijs (die in 2010 is ingevoerd). Tabijn onderschrijft 

de Code Goed Bestuur, evalueert deze geregeld en voldoet aan de 

bepalingen uit de code. Verder wordt het functioneren van de Raad 

van Toezicht en van het College van Bestuur van Tabijn structureel 

periodiek (jaarlijks) geëvalueerd. Dit is ook in 2015 gebeurd. De 

evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur vindt 

o.a. plaats door de Raad van Toezicht, via het jaargesprek met de 

bestuurder. Uit beide evaluaties zijn aanbevelingen en verbeterpunten 

voortgekomen, die door de Raad van Toezicht en het bestuur zijn 

opgevolgd. Ook bestuur en toezichthouders maken hiermee 

onderdeel uit van de verbetercultuur binnen Tabijn: het steeds 

kritisch reflecteren op het eigen gedrag en het continu streven naar 

verbetering van het eigen functioneren. 

3.2  Voorzitterschap GMR
Eind 2014 bleek dat er binnen de GMR geen kandidaten beschikbaar 

waren om de voorzittersfunctie te vervullen. In overleg met het 

College van Bestuur is toen besloten tijdelijk een externe voorzitter 

voor de GMR in te huren. Mevrouw Jeannette Goudriaan verklaarde 

zich bereid deze functie voor het kalenderjaar 2015 op zich te nemen. 

Mevrouw Goudriaan was in de jaren daarvoor lid van de GMR en 

is gedurende drie jaar ook voorzitter van de GMR geweest. Aan het 

einde van de ‘interim-periode’ onder leiding van Jeannette Goudriaan 

(in het najaar van 2015) is er alsnog binnen de eigen gelederen van de 

GMR een kandidaat opgestaan voor het voorzitterschap: mevrouw 

Anjo Koppers, lid van de GMR-oudergeleding. Mevrouw Koppers is 

met ingang van 1 januari 2016 aangetreden als nieuwe voorzitter van 

de GMR. 

3.3  Ontwikkeling van het  
 leerlingenaantal
De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken 

aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de periode 2007-2013 

is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ca. 8%. In 

de periode na 2012 zien we op de Tabijnscholen geleidelijk aan een 

vermindering van de krimp: in 2012 was  sprake van 1% terugloop 

van het leerlingenaantal en in 2013 nog maar 0,1%. Afgelopen jaar 

was zelfs sprake van groei van het leerlingenaantal van 5.484 in 2014 

naar 5.544 in 2015. De demografische ontwikkeling van vergrijzing 

en ontgroening zet in de regio Midden- en Noord-Kennemerland 

echter onverminderd door. Dat betekent dat de krimp van het 

leerlingenaantal op de Tabijnscholen de afgelopen jaren over het 

algemeen lager was dan die van andere schoolbesturen in de regio. 

De Tabijnscholen winnen over de gehele linie aan marktaandeel (met 

die kanttekeningen dat de ontwikkelingen op lokaal niveau aanzienlijk 

kunnen verschillen). Hoewel dit geen specifieke beleidsdoelstelling 

is, is het een positieve ontwikkeling. Minder krimp betekent meer 

ruimte voor behoud van personeel en voor het aantrekken van nieuwe 

medewerkers. Wat betreft de ontwikkeling van het leerlingenaantal is 

er wel sprake van (soms grote) verschillen tussen de scholen: hoewel 

de meeste scholen groeien (13) zijn er ook scholen die stabiel blijven 

(2) en scholen die teruglopen (7). De meest opvallende groei is te 

zien op de Heemskerkse Tabijnscholen, die alle zes zijn gegroeid 

en in 2015 69 leerlingen meer binnen de schoolmuren hadden dan 

in 2014 (+ 3,9%). Aan de andere kant zijn sommige  scholen de 

afgelopen jaren qua leerlingenaantal zo sterk teruggelopen dat een 

voortbestaan als zelfstandige school niet langer mogelijk was. In 2014 

zijn de Oranjehof- en Prinsenhofscholen in Alkmaar om deze reden 

gefuseerd tot DURV! school. In 2014-2015 is de Augustinusschool 

in Castricum vanwege de sterke terugloop van het leerlingenaantal 

betrokken in een fusietraject.  

3.4  Fusie Augustinus en Toermalijn  
 tot Helmgras
Het leerlingenaantal van basisschool Augustinus in Castricum is 

de afgelopen jaren sterk teruggelopen; zodanig dat er bij directie 

en team twijfel ontstond of de onderwijskwaliteit in de toekomst 

nog wel gegarandeerd zou kunnen worden. Bij voortgaande daling 

zou de school qua leerlingenaantal bovendien binnen enkele jaren 

onder de voor Castricum geldende  opheffingsnorm terechtkomen. 

Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag en kan de school niet 

langer zelfstandig voortbestaan. Begin 2014 heeft het College 

van Bestuur daarom het voornemen geuit om te komen tot een 

fusie met de naburige basisschool Toermalijn, eveneens een 

Tabijnschool. Dit is gebeurd in goed overleg met de directies, teams 

en medezeggenschapsraden van beide scholen. Het fusietraject is in 

de tweede helft van 2014 gestart. In het voorjaar van 2015 hebben de 

medezeggenschapsraden van de beide scholen ingestemd met het 

fusierapport en de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met 

de fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. 

De fusie tussen de basisscholen Augustinus en Toermalijn is per  

1 augustus 2015 gerealiseerd. De naam van de nieuwe school luidt: 

basisschool Helmgras. 

3.
ORGANISATORISCHE 
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3.5  Risicofonds opbrengsten 
Na het tegenvallende resultaat van de Tabijnscholen op de Centrale 

(CITO) Eindtoets  zijn er in 2014 door het bestuur extra investeringen 

gedaan om de opbrengsten duurzaam te verhogen. Het gaat dan om 

investeringen in scholing en begeleiding van leerkrachten, inhuur van 

externe expertise, en incidenteel inzet van extra formatie (handen in 

de klas) voor specifieke scholen. Deze extra investeringen zijn direct 

zeer succesvol gebleken. De Tabijnscholen hebben in 2015 een 

uitstekend resultaat behaald op de Centrale (CITO) Eindtoets. De 

extra investeringen in 2014-2015 waren echter niet begroot. Om in 

de toekomst nog beter te kunnen inspelen op een dergelijke situatie, 

mocht die zich onverhoopt voordoen, heeft het bestuur besloten een 

risicofonds opbrengsten in te stellen (waar dergelijke uitgaven uit 

gedekt kunnen worden). In de begroting van 2016 is een bedrag van 

€ 200.000 gedoteerd aan dit fonds. 

3.6  Tabijn 20 jaar!
Tabijn vierde in 2015 het 20-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid 

voor een feest! Op 28 augustus 2015 is er voor alle Tabijnmedewerkers 

een spetterend feest georganiseerd in de grote zaal van A9 Studio’s in 

Uitgeest. Met naar schatting ruim 400 aanwezigen was de opkomst 

hoog. Het goed georganiseerde feest werd opgeluisterd door muziek 

van Bob & The Blue Band. Getuige de vele enthousiaste reacties 

ter plekke en na afloop is het feest goed bevallen. Voorafgaand aan 

het feest was er door het bestuur een borrel georganiseerd voor 

gepensioneerde medewerkers van Tabijn, waar ca. 60 mensen op af 

zijn gekomen. 

3.7  Huisvesting scholen Uitgeest
In het najaar van 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest het 

principebesluit genomen tot nieuwbouw voor de Tabijnscholen 

Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg in één gezamenlijk gebouw. Het 

voorstel hiertoe is door het College van B&W gemaakt in nauw overleg 

met Tabijn. De nieuwbouw zal in 2016 verder worden voorbereid en 

uitgewerkt. Doel van de gemeente en van Tabijn is om het nieuwe 

schoolgebouw meer te laten zijn dan alleen een basisschool: er 

wordt gemikt op een Integraal Kind Centrum (IKC) met voorzieningen 

voor b.v. kinderopvang, onderwijs, cultuur en sport op één locatie. 

Het nieuwe schoolgebouw zal naar verwachting in 2020 worden 

opgeleverd. De drie betrokken Tabijnscholen zullen in aanloop hier 

naar toe nauw met elkaar gaan samenwerken. 
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4.1.  Passend onderwijs
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden: 

samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en Passend 

Onderwijs IJmond. In januari 2014 is voor de directeuren en intern 

begeleiders van Tabijn van beide samenwerkingsverbanden een 

bijeenkomst georganiseerd om met elkaar te discussiëren over 

het concept ondersteuningsplan. Tabijn vindt het belangrijk dat 

directeuren en intern begeleiders meedenken en mee praten over de 

ambities en ontwikkelingen binnen passend onderwijs. In juni 2014 

is in elk samenwerkingsverband het ondersteuningsplan vastgesteld. 

Het ondersteuningsplan vervangt het zorgplan.

Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden zijn tijdens elke 

bijeenkomst van intern begeleiders, veelal in aanwezigheid van 

het CvB, besproken. Hierdoor is het CvB goed op de hoogte 

van de ontwikkeling in de scholen m.b.t. passend onderwijs. In 

de werkgroep onderwijskwaliteit zijn de ontwikkelingen in de 

samenwerkingsverbanden ook een vast agendapunt. Zo vindt er 

afstemming plaats en worden ervaringen uitgewisseld.

De schoolcomponent van de LGF-gelden die door het ministerie 

van OCW voor het schooljaar 2014-2015 beschikbaar zijn gesteld 

zijn volgens een verdeelsleutel over de scholen verdeeld. Er zijn 

wel verschillen tussen de samenwerkingsverbanden: de hoogte 

van het bedrag per leerling verschilt, de mogelijkheid om een 

arrangement aan te vragen kan wel in het ene, maar niet in het 

andere samenwerkingsverband én in het samenwerkingsverband 

Noord-Kennemerland zijn dit jaar de reserves van het vorige 

samenwerkingsverband verdeeld over de scholen. In het andere 

samenwerkingsverband had dit al eerder plaatsgevonden. Tabijn heeft 

alle gelden aan de scholen beschikbaar gesteld onder de voorwaarde 

dat de verkregen gelden besteed worden aan het realiseren van 

passend onderwijs voor alle leerlingen op de school.

PLUSACTIVITEITEN
Het beleidsplan Plusleerlingen is in mei 2015 door het College van 

Bestuur vastgesteld. In februari 2015 is de conceptversie van het 

beleidsplan besproken met alle coördinatoren meerbegaafdheid 

en belangstellende collega’s. De werkgroep Plusleerlingen heeft 

daarmee haar opdracht afgerond. Het Tabijnbeleid zoals verwoord in 

het beleidsplan houdt in dat er op SharePoint een digitale orthotheek 

is ingericht met materialen voor meerbegaafde leerlingen. Ook is 

afgesproken dat alle scholen het Digitaal Handelingsprotocol (DHH) 

hanteren om meerbegaafde leerlingen te signaleren. Het instrument 

bevat ook handelingsuggesties. Tabijn heeft het instrument 

aangeschaft en de scholen betalen de jaarlijkse licentiekosten. Alle 

coördinatoren meerbegaafdheid zijn geschoold in het omgaan met 

dit instrument. De opzet is dat zij hun collega’s op school instrueren.

Op 9 december zijn de coördinatoren meerbegaafdheid opnieuw 

bij elkaar gekomen. Die middag is er gesproken over de digitale 

orthotheek, de praktijkervaringen met de DHH en er is gesproken 

over het onderwerp ‘mindset’. Bij navraag bleek er behoefte te zijn 

aan een of twee bijeenkomsten per jaar voor deze professionals. De 

werkgroep zal de bijeenkomsten voorbereiden.

BEGELEIDING DYSLEXIE
De implementatie van Kurzweil 3000 is niet naar tevredenheid 

verlopen. Lexima is niet in staat geweest om Kurzweil 3000 

probleemloos op de Tabijnscholen te implementeren. Tabijn heeft dit 

als zeer teleurstellend ervaren. Om deze reden is het contract met 

Lexima eind 2015 beëindigd. 

Tabijn heeft maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de 

begeleiding van dyslectische leerlingen in ieder geval op hetzelfde 

niveau blijft. Hiertoe heeft het College van Bestuur scholen een 

financiële bijdrage gegeven om scholen in staat te stellen zelf een 

programma of apps aan te schaffen. Daarmee is afgestapt van 

de opzet dat alle scholen hetzelfde programma gebruiken voor 

dyslectische leerlingen. Wel worden er praktijkervaringen met diverse 

programma’s uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten van het IB-

netwerk en die van de ICT-coördinatoren.

NETWERK INTERN BEGELEIDERS
In 2015 zijn de intern begeleiders vijf keer bij elkaar geweest. De 

tevredenheid over de inhoud en de opzet van de bijeenkomsten 

was groot. Evenals voorgaande jaren buigt een voorbereidingsgroep 

zich over de inhoud van de bijeenkomsten. Er is een aantal vaste 

agendapunten die tijdens elke bijeenkomst aan de orde komt. Dit 

zijn: het gebruik van en de ontwikkelingen in ESIS, het uitwisselen 

van informatie (‘Halen en Brengen’), het uitwisselen met het CvB van 

ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en een uur intervisie 

in kleine groepjes. De volgende inhoudelijke onderwerpen zijn aan 

de orde geweest: verbeteringen in het Early Warning Systeem 

(EWS), de ontwikkeling van het brein bij jonge kinderen, het nieuwe 

inspectiekader en de ervaringen hiermee op twee scholen.

NETWERK LEERKRACHTEN 
Ook dit jaar zijn er in het voor- en najaar netwerkbijeenkomsten voor 

alle leerkrachten gehouden. De leerkrachten van de groepen 1/2, 3/4, 

5/6 en 7/8 zijn twee keer bij elkaar geweest in de grote zaal van het 

bestuurskantoor. De opkomst was alle acht keer goed. Na een lunch, 

4.
ONDERWIJS EN 
KWALITEITSZORG

14



aangeboden door het bestuur, wordt er op woensdagmiddag tussen 

13.30 en 16.00 uur aandacht besteed aan een inhoudelijk onderwerp. 

De opzet is zo gekozen dat er ook tijd is om ervaringen uit te wisselen. 

In het voorjaar én in het najaar is er aandacht besteed aan de wijze 

waarop kinderen actief bij het leerproces kunnen worden betrokken. 

In het voorjaar varieerden de onderwerpen per bijeenkomst. In het 

najaar is door een werkgroep aandacht besteed aan het zogenaamde 

kindgesprek. Dit is een belangrijk onderdeel van het eerste doel van 

het strategisch beleidsplein: “Kinderen leren op hoog niveau”. 

DAG VAN HET GEDRAG
De dag van het gedrag vond plaats op 24 november. Van elke school 

was de directeur, de intern begeleider en de gedragsspecialist 

aanwezig. Het College van Bestuur en de algemene directie waren 

ook aanwezig. De deelnemers konden kiezen uit drie verschillende 

workshops. Carla van Deelen (Seminarium van Orthopedagogiek) 

hield een workshop over Communicatie in kwetsbare situaties, Willem 

de Jong (voorheen van Gedragspunt) over ‘Het ontwrichte kind’ en 

Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut) over 

‘Gedrag is niet het probleem’. In statafel sessies zijn stellingen met 

elkaar bediscussieerd. De deelnemers van de dag van het gedrag 

waren erg enthousiast over de inhoud van de workshops. Nieuwe 

inzichten werden aangereikt. Het college en de algemene directie 

is geadviseerd om alle leerkrachten kennis te laten maken met de 

inhoud van de drie workshops.

 

4.2  Interne en externe kwaliteitszorg
KWALITEITSBEZOEKEN DOOR DE ONDERWIJSINSPECTIE
De onderwijsinspectie heeft op drie scholen, te weten Kornak, 

Binnenmeer en de J.D. van Arkelschool een kwaliteitsonderzoek 

gedaan. De onderwijsinspectie heeft de scholen bezocht met het 

nieuwe  waarderingskader Pilots Toezicht 2020. Het betreft een 

pilotonderzoek dat zich richt op tien standaarden van het (concept) 

waarderingskader. De nadruk wordt gelegd op het zicht dat het 

bestuur heeft op de kwaliteit van de scholen. De scholen beoordelen 

zich vooraf zelf. De inspecteur gaat met de leidinggevende op 

klassenbezoek en het feedbackgesprek vindt een dag na het 

inspectiebezoek plaats om meer ruimte te creëren voor de dialoog 

met het bestuur, de directie en een afvaardiging van het team. 

Op 31 augustus heeft basisschool Kornak in het kader Pilots Toezicht 

2020 een bezoek van de onderwijsinspectie gehad. De school is op 

tien standaarden beoordeeld. De onderwijsinspectie heeft Kornak op 

twee standaarden een voldoende gegeven en op acht standaarden 

een goed. Omdat het een pilot betreft wordt het eindoordeel door de 

onderwijsinspectie wel mondeling gegeven, maar niet gepubliceerd. 

De onderwijsinspectie heeft Kornak het mondelinge oordeel ‘goed’ 

gegeven. Op 6 oktober is De Binnenmeer uit Uitgeest bezocht. 

De Binnenmeer heeft op zeven standaarden een goed en op 

drie standaarden een voldoende. Op 10 november is de J.D. van 

Arkelschool in Broek op Langedijk bezocht. De school heeft op drie 

standaarden een goed en op zeven standaarden een voldoende. Het 

basisarrangement blijft voor deze scholen van kracht. Het overzicht is 

in bijlage 18 op pagina 73 opgenomen. 

Het College van Bestuur heeft in 2015 geen overleg gehad met de 

inspectie.

HANDBOEK KWALITEITSZORG TABIJN OP SCHOOLNIVEAU 
Er wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van 

ons onderwijs. We gebruiken hiervoor het handboek Kwaliteitszorg 

Tabijn op schoolniveau. In onderstaand schema staan de onder-

werpen genoemd die in 2015 zijn besproken. Dit jaar zijn de EWS- 

vragenlijsten ‘Onderwijs en leren en kwaliteit onderwijsleerproces’ 

afgenomen. De resultaten zijn besproken in het managementoverleg 

met de directie en in de schoolteams is een terugkoppeling gegeven 

over de resultaten van betreffende school.

In 2015 is de kwaliteitscyclus geëvalueerd en wordt deze waar 

nodig verbeterd. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de 

werkgroep Onderwijskwaliteit is gesproken over de verbetering van 

de kwaliteitscyclus. De opzet is dat het aantal vragenlijsten minder 

wordt, dat overlap wordt vermeden en dat de kwaliteit van de 

vragenlijsten verbetert. Verwacht wordt dat in 2016 met de verbeterde 

kwaliteitscyclus zal worden gestart.
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Planning 2012-2016 alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau

4.3 Strategische hoofddoelen   
 System (EWS) 

Het eerste strategische hoofddoel is Alle leerlingen leren op hoog niveau.

Dit hoofddoel is in een aantal subdoelen onderverdeeld:

• Verbeteren eindopbrengsten Tabijnscholen

• Stimuleren eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen

• Stimuleren onderzoekende houding bij leerlingen

• Aanleren van 21e eeuwse vaardigheden

Op Tabijnniveau stonden  in 2015 vanuit het strategische hoofddoel 

‘Alle leerlingen leren op hoog niveau’ de subdoelen 1: Verbeteren 

eindopbrengsten en 2: Stimuleren eigen verantwoordelijkheid 

centraal.  De subdoelen 3: Onderzoekende houding en 4: Aanleren 

van 21e-eeuwse vaardigheden kwamen op Tabijnniveau  in een 

wedstrijd van First Lego League tussen een elf scholen van Tabijn 

aan de orde. 

STRATEGISCH DOEL ‘LEREN OP HOOG NIVEAU’: 
VERBETEREN EINDOPBRENGSTEN 
De  eindopbrengsten  2013-2015 volgens het Early Warning  

System (EWS)

Jaarlijks maakt Tabijn na de uitslag van de Centrale eindtoets een 

overzicht per school van de score op de Centrale Eindtoets in de 

afgelopen drie jaren. Dit is ook gebeurd in mei 2015 (zie bijlage 1). 

Op basis van de scores van de afgelopen drie jaren zijn de scholen 

ingedeeld in de fasen van EWS. Volgens deze systematiek zit geen 

enkele school in de rode fase. EWS geeft scholen die in de rode fase 

zitten een waarschuwing. Binnen Tabijn heeft geen enkele school een 

waarschuwing. 

Vier scholen zijn in de gele fase ingedeeld. De Willem-Alexanderschool 

heeft de afgelopen drie jaar tweemaal voldoende eindopbrengsten 

gerealiseerd, maar het laatste jaar heeft deze school een score onder 

de ondergrens behaald. Ook scholen met twee jaar onvoldoende 

opbrengsten en in het laatste jaar voldoende eindopbrengsten vallen 

in de gele fase. Het gaat hier om DURV!, Vrijburg en Windhoek. Voor 

deze scholen blijft het intensieve toezicht gelden, met name om na te 

gaan of de verhoging van de opbrengsten duurzaam is. 

Zeventien scholen zitten in de groene fase en twee scholen, Het Rinket 

en de Bosschool zitten in de donkergroene fase. De resultaten 

van de afgelopen drie jaren liggen voor deze scholen over de hele 

linie ruim boven de ondergrens van de Inspectie of zijn excellent. 

Verbeteractiviteiten zijn niet strikt noodzakelijk. 

Conclusies en acties op basis van de behaalde Centrale 

Eindtoetsscores 

In vergelijking met voorgaande jaren hebben de Tabijnscholen 

veel beter gescoord dan de jaren ervoor, zeker in vergelijking met 

2014 waar negen scholen onder de ondergrens van de Eindtoets 

scoorden. De ingezette interventies (scholing, opbrengstgesprekken, 

aanscherpen van toetsnormen, meer aandacht voor groei in 

vaardigheidsscores)  die aan het begin van het schooljaar 2014-2015 

zijn ingezet op de diverse scholen van Tabijn blijken vruchten af te 

werken. Deze resultaten vasthouden en verbeteren zijn de uitdaging 

voor komend schooljaar. 

(Toelichting: de Onderwijsinspectie hanteert voor het toekennen van 

een arrangement - basis, zwak of zeer zwak- de Cito-eindtoets scores 

over drie jaar).

 1  Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de 

Besturenraad.

2  Onderwerpen die in het grijs zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer 

jaren aan de orde.

2012-2013 2013-2014 2014- 2015 2015- 2016

Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 3x Opbrengsten 3x

Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingenvolgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x 

Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd 

Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren

Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken

Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x

EWS1 vragenlijst2:
Risicofactoren

EWS vragenlijst:
Team functioneren en leidinggeven

EWS vragenlijst:
onderwijsleerproces

Schoolklimaat Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel

EWS vragenlijst:
Bovenschools management

EWS vragenlijst: Opbrengsten EWS vragenlijst: Onderwijs en leren

Schoolklimaat Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel

Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar)

16



Voorbeelden van ingezette interventies    

SCHOLING OPBRENGSTEN ONDER LEIDING VAN CPS 
Op 19 februari 2015 hadden directeuren en intern begeleiders een studieochtend over opbrengsten. In elke groep kwamen  de 

analyse, de interventies en de evaluatie van de resultaten aan de orde kwamen. In groepen van drie scholen werden aan de hand van 

het kwaliteitsprofiel EWS en de verzamelbladen van het EWS ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld.

GROOT SCHOOLBEZOEK TOERMALIJN EN ANNE FRANK DOOR CVB EN ALGEMENE DIRECTIE
In 2015 hebben het College van Bestuur, de algemene directie en de directeur van een van de andere Tabijnscholen de Toermalijn 

en de Anne Frank School bezocht. In tweetallen zijn de klassen bezocht met daaraan gekoppeld een gesprek met de betrokken 

leerkracht. Hierbij is vooral gekeken naar de leerkrachtvaardigheden. Vervolgens is er gesproken met intern begeleiders en de directie 

van de school. Aan het eind van de dag hebben het CvB, de algemene directie en de directeur van de andere Tabijnschool een 

terugkoppeling gegeven over wat zij gezien hadden. Positieve punten en ontwikkelpunten zijn aan beide scholen meegegeven. De 

bezoeken worden zowel door de bezochte scholen als door het CvB en algemene directie als zeer positief ervaren. Deze bezoeken 

zorgen voor meer verbinding onderling.

SCHOLING VAN HET CPS

STRATEGISCH DOEL ‘LEREN OP HOOG NIVEAU’: 
STIMULEREN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID   
Werkgroep Leerlinggesprek 

Onder leiding van de algemene directie is begin januari een 

werkgroep gestart. In deze werkgroep zitten vier leerkrachten van 

vier verschillende Tabijnscholen, één directeur en de ICT consultant.  

De leerkrachten zijn  vanwege hun expertise door hun directeur 

geattendeerd zijn op deze werkgroep en hebben zich vrijwillig 

aangemeld.

De opdracht aan de werkgroep zoals geformuleerd in het jaarplan 

Tabijn 2015 is: Uiterlijk in 2018 kunnen onze leerlingen - met hulp 

van onze leraren - aangeven hoe zij het beste leren, zijn zij zoveel 

mogelijk zelf in staat om op basis van deze zelfkennis leerstof tot zich 

te nemen, hebben daarbij plezier en weten aan te geven hoe ver zij 

van hun eigen leerdoelen verwijderd zijn. 

Een middel om dit doel te bereiken is het voeren van gesprekken met 

leerlingen. De werkgroep is enthousiast aan de slag gegaan met te 

onderzoeken wat er nodig is om goede leerlinggesprekken te voeren, 

wat de inhouden ervan zouden moeten zijn en hoe de implementatie 

van deze gesprekken op de school het beste uitgevoerd kan worden.  

Het doel van de werkgroep is dat aan het einde van schooljaar 2015 

– 2016 op Sharepoint een database gereed is die antwoord geeft op 

alle vragen die een leerkracht kan stellen. 

Module Onderwerp

1 Planmatige schoolontwikkeling

2
Planmatige schoolontwikkeling:  
sturen op versterkte instructie en differentiatie

3 Een effectieve les

5 Ouderbetrokkenheid

6A Voorbereidend leesonderwijs

6B Aanvankelijk leesonderwijs

6C Van data naar groepsplan: voortgezet technisch lezen groep 4-6

6D Van data naar groepsplan: voortgezet technisch lezen groep 7/8

6E Voorbereidend rekenonderwijs

6F Aanvankelijk rekenonderwijs

6G en H Voortgezet rekenonderwijs

6I Van data naar vakgericht groepsplan: begrijpend luisteronderwijs

6J Van data naar  groepsplan: begrijpend lezen groep 4-8
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Tabijn: de beste basis! 

Goed onderwijs geven is nog niet zo eenvoudig. Vergelijk het met het maken van een pizza. Alle ingrediënten bij elkaar husselen is 

niet voldoende, je hebt er een echte pizzabakker voor nodig die weet wat hij doet. 

Ook het onderwijs heeft echte professionals nodig, anders bereiken we onze doelen niet.  In het strategisch beleidsplan 2014-2018 

spreekt Tabijn de ambitie uit om tot de beste basisscholen van de regio Midden- en Noord-Kennemerland behoren. Vertaald naar de 

praktijk betekent dit dat er op hoog niveau geleerd wordt en dat men erin slaagt het maximale uit de leerlingen te halen.  Hiervoor 

is een innovatieve cultuur nodig. ‘Leren op hoog niveau’ geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor álle medewerkers: van 

conciërges over de medewerkers van het bestuursbureau tot aan de algemene directie en het College van Bestuur. Bij Tabijn werken 

professionals die uitgedaagd en gestimuleerd worden te leren van elkaar en het beste uit zichzelf te halen.  

 

Het strategisch beleidsplan is in de eerste  helft van januari 2015 in één klap op alle Tabijnscholen geïntroduceerd: voor iedereen een 

mooie brochure en -jawel- een stuk pizza!
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AANDACHT IN DE NETWERKBIJEENKOMSTEN VAN ALLE 
LEERKRACHTEN 
Om het onderwerp leerlinggesprek te laten leven onder de 

leerkrachten en te peilen wat er op scholen al op dit gebied gedaan 

wordt en waar scholen tegenaan lopen, is er bewust voor gekozen 

om het onderwerp aan alle leerkrachten in hun eigen netwerk aan 

te bieden. Na een inleiding over het onderwerp leerlinggesprek zijn 

leerkrachten met een aantal vragen (wat doe je al en hoe, waarom, 

waar loop je tegen aan en wat heb je nodig?) aan de slag gegaan. 

De bijeenkomsten waren zeer goed bezocht; bijna 200 collega’s 

hebben eraan deelgenomen. Het oordeel over de kwaliteit was goed. 

Leerkrachten zien het belang van het leerlinggesprek in. In alle vier 

netwerken werd de implementatie van het leerlinggesprek in het 

onderwijs als grote uitdaging gezien, met name het tijdsaspect. 

Het thema leerlinggesprek  is ook in het eerste directeurenberaad in 

januari 2016 aan de orde geweest. De uitdagingen die de leerkrachten 

van de netwerkbijeenkomsten genoemd hebben, werden aan de 

directeuren voorgelegd en gevraagd hoe ze deze onderstaande  

uitdagingen gingen aanpakken.  

1. Inhoud van het leerlinggesprek

2. Tijd (waar haal ik de tijd vandaan voor de voorbereiding, uitvoering 

en registratie?)

3. Organisatie (hoe met grote klassen, hoe vaak en waar?)

4. Aanpak van het gesprek (leiding nemen en geven aan leerlingen, 

gespreksvaardigheden).

De antwoorden van de directeuren laten een grote diversiteit aan 

oplossingen zien. De werkgroep leerlinggesprek gaat met deze schat 

van gegevens van leerkrachten en directeuren verder aan de slag met 

hun opdracht.

STRATEGISCH DOEL ‘LEREN OP HOOG NIVEAU’:  
STIMULEREN ONDERZOEKENDE HOUDING EN 
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN   
Lego league 

Tabijn heeft voor het eerst een wedstrijd onder scholen georganiseerd, 

waarbij de subdoelen Stimuleren van onderzoekende houding en 

21e-eeuwse vaardigheden aanbod komen.  De first LEGO League is 

een internationale wedstrijd die jongeren van 9-12 jaar  (wereldwijs ca. 

200.000 kinderen uit diverse landen) uitdaagt om de maatschappelijke 

rol van techniek en technologie te onderzoeken. Dit doen zij door 

middel van het programmeren van uit legostenen gebouwde robots in 

wedstrijdverband waarbij zij een speciaal thema meekrijgen. 

Het thema in 2015 was ‘Trashtrek’. De aftrap voor deze wedstrijd 

vond plaats op 2 september 2015. Twaalf scholen met in totaal 22 

teams hebben zich hiervoor opgegeven. Doel van deze wedstrijd 

is om jonge mensen te inspireren deel te nemen aan de boeiende 

wereld van technologie en wedstrijd. De teams worden beoordeeld 

op de volgende onderdelen:

• Het ontwerpen en programmeren van de robot

• De robotwedstrijd (Hoe volbrengt de robot de missie?)

• Het onderzoeksproject Trashtrek (recycling)

• Samenwerken

Op zaterdag 14 november heeft de eerste Tabijn Robotwedstrijd 

plaatsgevonden. Teams van leerlingen van uiteindelijk 12 

Tabijnscholen deden op basisschool De Bareel mee aan deze interne 

First Lego  League wedstrijd. 

Met een zelf gebouwde en geprogrammeerde robot van Lego 

voerden de teams van de Tabijnscholen diverse opdrachten uit op 

een vooraf opgesteld parcours. Daarnaast presenteerden zij een 

onderzoek aan de jury. Het team van basisschool De Branding won 

de wedstrijd. Dit team mocht tezamen met drie andere Tabijnteams 

meedoen aan de regiofinale van First Lego League bij Hogeschool 

Inholland in Alkmaar. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de 

deelnemende Tabijnscholen waren op 14 november in groten getale 

aanwezig en waren zeer enthousiast over dit initiatief, dat in 2016 

opnieuw georganiseerd zal worden.

4.4 CITO-eindtoets
We durven te stellen dat de ingezette interventies hun vruchten 

afgeworpen. Nagenoeg alle Tabijnscholen hebben (zeer) ruim boven 

de vastgestelde ondergrens gescoord. De scores van twee scholen 

(Augustinus en De Vlinder) behoeven echter de aandacht. Eén school 

heeft geheel onverwacht onder de ondergrens gescoord.

Het volledige overzicht vindt u in bijlage 17 op pagina 72.
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4.5 Tabijnacademie
In 2015-2016 is voor het eerst  het zogenaamde Tabijn Café van start 

gegaan. Het Tabijn Café is een ontmoetingsplaats binnen de Tabijn- 

academie voor iedereen die behoefte heeft aan inspiratie binnen het 

onderwijs. Het eerste thema in het Tabijn Café is tot stand gekomen 

in samenwerking met CultuurPrimair en was een theatervoorstelling. 

Het tweede thema binnen het Tabijn Café was religie, gesprekken bij 

de open haard. 

Omdat er minder medewerkers dan verwacht inschreven op de 

cursussen, is een nieuwsbrief in het leven geroepen. In deze nieuwsbrief 

worden modules en cursussen extra uitgelicht en onder de aandacht 

van de leerkrachten gebracht. Ook in het directeurenberaad en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR is de aandacht 

gevestigd op de Tabijnacademie, in het bijzonder op de opleiding  

Master Special Educational Needs met losse modulenopbouw.

De modules waarvoor te weinig belangstelling was moesten worden 

geannuleerd. De werkgroep Tabijnacademie heeft n.a.v. deze 

aanloopproblemen de organisatie en de inhoud van de academie 

onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in de volgende 

aandachtsgebieden: 

• Wijze van inventariseren behoefte. Zo waren er bijvoorbeeld bij 

de inventarisatie voor de opleiding tot Mediacoach voldoende 

aanmeldingen maar bij de daadwerkelijke inschrijving veel te 

weinig.

• Hoeveel modules moeten in het aanbod opgenomen worden?

• Tijdstip van inventarisatie en plaatsing van aanbod met 

definitieve data 

• Maand, dag en tijdstip om scholing te volgen 

• Te weinig aanmeldingen om cursus door te laten gaan (in 

taakbeleid zijn de uren van scholing al opgenomen). 

Voor deze dilemma’s zijn de volgende oplossingen gevonden:

Eind april verschijnt een digitale brochure met het complete aanbod 

en met definitieve data. Vanaf eind april tot half juni (in deze periode 

worden met leerkrachten scholingsafspraken gemaakt en wordt 

het taakbeleid ingevuld) kunnen leerkrachten zich inschrijven. De 

inschrijvingstermijn sluit vervolgens half juni 2016, waardoor er eind 

juni bekend is welke modulen doorgang kunnen vinden. Modules die 

tot dan onvoldoende deelnemers hebben getrokken worden weer 

opengesteld voor verdere inschrijving. 
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Leerlinggesprekken
Tabijn heeft een werkgroep ‘Leren op hoog niveau’ ingesteld. Deze 

werkgroep onderzoekt o.a. hoe het voeren van leerlinggesprekken 

op alle Tabijnscholen geïntroduceerd zou kunnen worden. Kim 

Hekman, lid van de werkgroep, leerkracht op de Paulus en tevens 

zelfstandig coach, licht toe hoe belangrijk leerlinggesprekken in 

het onderwijs zijn.

Als leerkracht heeft Kim zelf leerlinggesprekken voor het eerst 

doelgericht ingezet toen zij vanuit de flexpool op de Paulus in een 

klas ingezet werd waar hulp nodig was. Ze heeft daar een plan 

opgezet om met alle leerlingen in gesprek te gaan. Leerkrach-

ten denken vaak te weten wat de leerlingen nodig hebben zonder 

het direct aan hen zelf te vragen. Het is juist heel belangrijk om 

goed te luisteren en door te vragen. Leerlingen kunnen over het 

algemeen heel goed zelf aangeven waar de knelpunten liggen en 

oplossingsgericht denken. Omdat de oplossing vanuit de leer-

lingen zelf komt is hij dus ook breed gedragen. Van de leerling-

gesprekken heeft Kim een kort verslag van de SMART geformu-

leerde doelen gemaakt. Vervolgens zijn de individuele verslagen 

ter controle met de leerlingen besproken: klopt dit wat hier staat? 

De leerlingen ondertekenden het verslag en zijn daarmee aan de 

slag gegaan. Door deze werkwijze maakte zij de kinderen zelf ver-

antwoordelijk voor het proces.

Naast individuele gesprekken is het ook mogelijk om leerlingge-

sprekken in een groepssituatie te voeren. Ze zijn dan echter meer 

gericht op het geven van doelgerichte feedback op taak, het pro-

ces, de leerling en de zelf regulerende vaardigheden.

Dit kan bijvoorbeeld prima tijdens de verwerkingsrondes door de 

klas. Van de leerkracht vraagt dit een goede observatie en de wil 

om door te vragen. Alleen zo bereik je dat het kind voelt: ik word 

gehoord. Dit gevoel om écht gezien en gehoord te worden ver-

andert als vanzelf de houding van het kind tegenover het (leer)

probleem.

Weer iets erbij?

Scholen denken heel vaak dat kindgesprekken organisatorisch 

niet in te passen zijn. In de praktijk kost dit in eerste instantie 

mogelijk wel extra tijd maar levert op de langere termijn alleen 

maar winst op. Leerlinggesprekken zijn niet ‘weer iets erbij’ maar  

 

eigenlijk een andere manier om het onderwijs in te richten. Kies 

bijvoorbeeld per dag vijf leerlingen die je wil spreken en doe dat 

tijdens de verwerkingsronde. Dit kost je geen extra tijd.

In de netwerken

Op dit moment wordt er ook in de netwerkbijeenkomsten voor 

leerkrachten aandacht besteed aan kindgesprekken.

Elk kind ontwikkelt in bepaalde achtereenvolgende stappen meta- 

cognitieve vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. De snel-

heid waarmee dit gebeurt is bij elk kind anders. De werkgroep is 

van mening dat een kind van begin af aan hierin meegenomen 

moet worden. Later lukt dit veel moeilijker of helemaal niet meer 

en blijft het kind leerkrachtafhankeklijk. Met andere woorden, het 

kind maakt zich de leerstof niet eigen maar laat op afroep een 

aangeleerd kunstje zien… Kindgesprekken kunnen dus een be-

langrijk hulpmiddel zijn voor de leerkracht en waardevolle infor-

matie opleveren om het (stagnerende) leerproces van een kind 

op gang te helpen. Als de intrinsieke motivatie van het kind groeit 

zal ook de werkhouding veranderen. Beide komen het leerproces 

ten goede.

Visie

De werkgroep heeft een duidelijke visie op de inzet van kindge-

sprekken en heeft deze op papier uitgewerkt. De leden hebben 

een format ontwikkeld dat als hulpmiddel ingezet kan worden tij-

dens het voeren van een gesprek, ook met de ouders erbij. Het 

is belangrijk dat elke leerkracht de vaardigheid ontwikkelt om 

een goed kindgesprek te voeren. Daarnaast is het voor de leer-

kracht de kunst van het loslaten en vertrouwen te hebben. De 

controlerende functie van de leerkracht zal anders ingezet moe-

ten worden. Op termijn zal een (online) platform beschikbaar ko-

men waarop praktisch alles te vinden is wat met het voeren van 

kindgesprekken te maken heeft. De werkgroep verzamelt ook alle 

informatie die uit de netwerkbijeenkomsten komt en neemt deze 

mee in dit proces.

Tip

Belangrijkste tip van Kim voor leerkrachten: geniet ervan en ge-

loof erin! Gesprekstechnieken kun je leren en oefenen, een onder-

zoekende houding bij de leerling is essentieel voor het leerproces.
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5.1  Beleid
Vanuit het strategisch beleid en het daarvan afgeleide ICT-beleidsplan 

zijn doelen geformuleerd. Verschillende werkgroepen (ouderportaal, 

digitaal portfolio, competentiescan) zijn gestart om de gestelde doelen 

te bereiken. Gaandeweg het traject is o.a. vanuit de werkgroep PR de 

wens geuit om ook de zes jaar oude websites te vernieuwen. Deze 

wens is door het bestuur omgezet in een opdracht en in samenhang 

gebracht met het ouderportaal en het digitaal portfolio.

Het gestelde doel: een keuze maken voor een instrument om 

de ICT-competenties van leraren te registreren is in overleg met 

het College van Bestuur losgelaten. Er is een keuze gemaakt om 

gespreksrondes te houden waarin scholen kunnen aangeven waar 

hun ondersteunings- of scholingsbehoefte ligt. 

De werkgroep ICT-competenties heeft de competenties wel 

beschreven en aan OinO ter beschikking gesteld. Mede op basis 

van deze beschreven competenties heeft OinO een competentie- 

scan ontwikkeld welke onder de paraplu van de Tabijnacademie 

beschikbaar is.

Scholen kunnen alsnog, naar gelang hun behoefte, gebruikmaken 

van deze competentiescan.

Gezien de samenhang van de overgebleven doelen is besloten 

de verschillende werkgroepen op te heffen en de doelen onder te 

brengen bij de stuurgroep ICT en deze stuurgroep uit te breiden met 

enkele leden uit de eerder genoemde werkgroepen.

De concrete doelen waren de volgende:

• Verbeteren van de oudercommunicatie m.b.v. een ouderportaal  

• Opleveren van een digitaal portfolio voor leerlingen

• Opleveren van een nieuwe eigentijdse website 

ICT-COÖRDINATOREN NETWERK 
2014-2015 

De basis ICT-competenties zijn geformuleerd. Deze zijn naar 

OinO gestuurd. OinO heeft mede op basis van deze beschreven 

competenties een ICT-scan gemaakt. Daarmee is een instrument 

gerealiseerd welke de ICT-competenties van leerkrachten in beeld 

kan brengen.

2015-2016 

OinO heeft de ICT-scan klaar. Deze is beschikbaar in de Tabijn- 

academie. In een strategisch overleg met het bestuur is besloten 

af te wijken van de verplichting tot het gebruikmaken van de ICT-

scan. Per school kan gekozen worden op basis van het handboek 

ICT-beleidsplan en de daarin beschreven ontwikkelingsfasen of de 

ICT-scan ingezet gaat worden. De werkgroep ICT heeft het CvB een 

voorstel gedaan tot invoering van ‘Social Schools’. Het CvB heeft dat 

voorstel overgenomen. 

De eerste scholen zullen gebruik maken van Social Schools in het 

tweede kwartaal van 2016.

2016-2017 
Alle scholen van Tabijn maken gebruik van het nieuwe platform Social 

Schools waarmee in één keer een nieuwe website, ouderportaal en 

digitaal portfolio beschikbaar is gekomen.

5.2 Professionalisering
ICT-COÖRDINATOREN NETWERK
Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren bijeen in een 

netwerkbijeenkomst. Onderwerpen die in 2015 o.a. ter sprake zijn 

gekomen:

• Office 365 (Sway, Office Mix, OneDrive etc.)

• Programmeren in het onderwijs (Bee-Bots, Bomberbot etc.)

• Digitaal Portfolio d.m.v. het gebruik van OneDrive gebruikt op een 

school gecombineerd met de methode Top Ondernemers

• Prowise Presenter ProConnect

• 3D Printing

• Social Schools

• Strategisch ICT Beleid - Competenties

POST HBO OPLEIDING ICT 
Dertien collega’s hebben hun Post HBO-ICT diploma in ontvangst 

mogen nemen. Dit gebeurde na een presentatie van hun masterpiece. 

De volgende onderwerpen werden behandeld:

• Werkwoordspelling

• iPad gebruik bij de kleuters

• Begrijpend lezen en mobile devices

• Effectief leren door te creëren met ICT

• Ouderportaal

• Digitaal Portfolio

• Programmeren in het onderwijs

• Instructiefilmpjes in de spellingles

• Actief kennis verwerven

• Onderwijs en moderne media

• Samen leren en werken in de 21e eeuw

5.
ICT
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STUDIEREIS
Het bezoek aan de onderwijskundige ICT-beurs The Bett in Londen 

is een jaarlijks terugkerend professionaliseringstraject. Het bestuur 

stimuleert dat Tabijnmedewerkers uit wisselende geledingen de beurs 

bezoeken. In 2015 heeft een grote groep ICT-coördinatoren kennis 

genomen van de onderwijskundige ICT-toepassingen. Niet alleen 

de beurs werd bezocht maar ook een aantal primary schools. De 

studiereis inspireert en zet aan tot pilotprojecten.

5.3 Bedrijfsvoering Technisch
BEHEER TABLETS
Er is onderzoek gedaan naar Zuludesk als Mobile Device Management 

oplossing. Dit heeft nog niet geresulteerd in implementatie.

SAMENWERKEN MET HUISVESTING
In overleg met huisvesting en financiën is naar aanleiding van 

uitbreiding van kleutergroepen besloten touchscreens te plaatsen in 

plaats van digitale borden.

TELEFONIE (VOIP)
Twee derde van de scholen is op de digitale telefoon omgeving van 

Tabijn aangesloten. Het systeem functioneert helaas niet optimaal. 

Daarom zal er in 2016 naar een andere aanbieder worden overgestapt.

HARDWARE
Conform het vervangingsplan is computerapparatuur op de scholen 

vervangen. Wederom hebben vele scholen gekozen voor tablets in 

plaats van vaste computers.

5.4 Bedrijfsvoering Functioneel
Op de Office365 portal is voorzien van een nieuwe ‘look and feel’. 

De koppelingen naar alle onderdelen worden nu gevisualiseerd door 

vierkante tegels in de Tabijnkleuren. Het gebruik van onze SharePoint 

portal is daardoor sterk toegenomen.
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Tabijn heeft zes scholen die buitenschoolse opvang (BSO) in 

eigen beheer uitvoeren. In onderstaand overzicht staat het aantal 

beschikbare kindplaatsen en hoeveel dagen per week de BSO 

open is. Daarnaast is een poging gedaan om met behulp van het 

administratiepakket The Nanny de bezettingsgraad te bepalen. De 

percentages in de tabel zijn echter niet geheel zuiver. Zo kan de BSO 

Bareel 90 kinderen plaatsen, maar op een beperkt aantal dagen 

worden er bewust minder kinderen geplaatst (bijv. 80), waardoor op 

deze dagen de bezettingsgraad 100% lijkt. Hiermee is een vergelijking 

met de andere BSO’s niet mogelijk. 

De werkgroep BSO (met de directeuren van scholen die een BSO in 

eigen beheer hebben) komt vier keer per jaar bij elkaar om ervaringen 

met elkaar te delen en met elkaar af te stemmen. Onderwerpen die 

besproken zijn de werkwijze van de GGD, de GGD inspecties, het 

administratiesysteem The Nanny, scholing van de BSO medewerkers, 

vakantieopvang en taakbeleid.

6.1 Inspectie door de GGD
Alle BSO’s zijn in 2015 één of meerdere malen geïnspecteerd door 

de gemeentelijke gezondheidsdienst. De GGD constateerde bij een 

aantal BSO’s verbeterpunten, bijvoorbeeld de juiste verhouding 

BSO leidster - kind, verklaring omtrent gedrag en het ontbreken 

van een melding op de website over de aansluiting bij de Stichting 

Klachtencommissie kinderopvang. Alle BSO’s hebben deze 

verbeterpunten ter hand genomen en voldoen aan de gestelde eisen.

6.2 Stichting Klachtencommissie  
 Kinderopvang
Alle BSO’s zijn in 2015 één of meerdere malen geïnspecteerd door 

de gemeentelijke gezondheidsdienst. De GGD constateerde bij een 

aantal BSO’s verbeterpunten, bijvoorbeeld de juiste verhouding 

BSO leidster - kind, verklaring omtrent gedrag en het ontbreken 

van een melding op de website over de aansluiting bij de Stichting 

Klachtencommissie kinderopvang. Alle BSO’s hebben deze 

verbeterpunten ter hand genomen en voldoen aan de gestelde eisen.

 

6.
BUITENSCHOOLSE 
OPVANG (BSO)

Bareel Kornak De Otter Paulus Helmgras Visser ‘t Hooft

Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w

BSO 90 5 80 4 40 5 30 4 50 3 40 4

BSO sport 80 4

Bezettingsgraad 97% BSO             
66%

Sport BSO   
92%

57% 92% 85% 58%
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Nieuwsbrief in nieuw jasje
Tabijn was op zoek naar een andere manier van nieuws publi-

ceren. Een manier om relevant nieuws sneller te kunnen ver-

spreiden dan zoals tot op heden gebruikelijk eens in de zoveel 

weken. Voor een deel maakte de redactie naast de ‘gewone‘ 

nieuwsbrief en de nieuwsrubriek op de Tabijnsite gebruik van 

de mogelijkheden die Facebook biedt, maar juist voor de 

(veelal interne) berichten die beslist niet voor Facebook ge-

schikt zijn was er nog geen goede mogelijkheid.

Sharepoint

Volgens de deskundigen zijn er ook binnen SharePoint mo-

gelijkheden voor nieuwsbriefmodules. Echter, dit bleek las-

tiger dan van tevoren bedacht. Uiteindelijk is er door de re-

dactie en ICT een eenvoudige manier bedacht om berichten 

te kunnen plaatsen zodat alle personeelsleden deze zien.

Tabijn heeft ervoor gekozen om berichten in Facebookstijl op 

de landingspagina van de portal weer te geven: 

een korte inleiding met foto en daarna doorklikken naar het 

volledige artikel. Naar verwachting zal SharePoint een nog 

belangrijkere rol binnen de organisatie Tabijn innemen dan 

nu al het geval is. Het plaatsen van nieuws binnen deze om-

geving was hiertoe een eerste stap. In principe kan nu nie-

mand meer het nieuws missen. Elke keer dat een gebruiker 

inlogt op de portal ziet hij/zij het meest recente nieuwsover-

zicht staan.

Waarom de verandering?

Ongeveer de helft van alle Tabijnscholen maakt gebruik van 

Facebook. Dit betekent dat leuke activiteiten snel en met een 

breed publiek gedeeld kunnen worden. En in de praktijk be-

tekende dit ook dat het huidige systeem van digitale nieuws-

brief te traag werd. Een aantal weken nieuws verzamelen en 

dan publiceren levert dan niet veel meer op dan mosterd na 

de maaltijd. En dat was natuurlijk niet de bedoeling! 

Afscheid van de externe lezers

Deze verandering betekende wel dat de lezers buiten de 

organisatie de nieuwsbrief niet meer per mail toegestuurd 

kregen. Uiteraard kunnen geïnteresseerden Tabijn op een 

andere manier dan misschien gewend volgen, namelijk via 

Facebook. Hiervoor hoeft men geen vrienden te worden 

met Tabijn, het is voldoende om de pagina te ‘liken’ ofte-

wel ‘leuk te vinden’. De berichten vanaf de Tabijnpagina 

verschijnen dan automatisch op het startscherm in het ei-

gen Facebook-account. Geen Facebook-account? Dan zijn 

de berichten eenvoudig vanaf de Tabijnsite via het icoontje 

rechtsboven te lezen. Het adres van onze Facebookpagina is  

www.facebook.com/Tabijn. 

Bareel Kornak De Otter Paulus Helmgras Visser ‘t Hooft

Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w Plaatsen Dagen p/w

BSO 90 5 80 4 40 5 30 4 50 3 40 4

BSO sport 80 4

Bezettingsgraad 97% BSO             
66%

Sport BSO   
92%

57% 92% 85% 58%
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De rode draad van het strategische meerjarenbeleidsplan (2014-

2018) van Tabijn is professionalisering en het leren met en van elkaar 

met als doel de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van de 

Tabijn scholen verder te verbeteren. In 2015 is er hard gewerkt voor 

en in samenwerking met de medewerkers van Tabijn om de volgende 

afgesproken doelstellingen uit het strategisch beleidsplan kwalitatief 

goed te realiseren:

• Vernieuwing in de gesprekkencyclus

• Leren met en van elkaar voor alle leidinggevenden van Tabijn

Naast het realiseren van deze doelstellingen, zijn er ook 

andere resultaten geboekt om het personeel van Tabijn in hun 

werkzaamheden en professionalisering verder te versterken. Deze 

liggen op het gebied van:

• het vertalen van de afspraken uit de nieuwe CAO PO 2014-2015

• de werkzaamheden van de interne opleiders (praktijkopleiders)

• het programma van het adjuncten-netwerk

• loopbaanmanagement; in leidinggevende functies en in het kader 

van de functiemix

• arbo en verzuim

• strategische personeelsplanning en flexibele schil

7.1 Werkzaamheden interne  
 opleiders (praktijkopleiders)
Goede leerkrachten zijn de basis voor kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en daarmee ons aller toekomst. Tabijn heeft als lerende 

organisatie de kwaliteit en professionaliteit van haar leerkrachten 

hoog in het vaandel staan. En dat begint al bij de stagiaires.

Binnen Tabijn zijn twee schoolopleiders werkzaam (LB-functies). De 

belangrijkste doelstelling van het intern opleiden is het opleiden en 

professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten 

binnen de scholen van Tabijn. De schoolopleiders fungeren als 

belangrijke schakel tussen de stagebiedende scholen en de 

opleidingsinstituten en zijn de contactpersonen voor mentoren op de 

stagebiedende scholen als ook voor de studenten.

In samenwerking met de pabo’s leiden onze schoolopleiders 

mentoren en stagiaires op. Hierbij werken ze nauw samen met de 

directies en stagecoördinatoren van alle Tabijnscholen.

Tevens werven en plaatsen zij in samenwerking met het stagebureau 

van Tabijn de studenten op de stagescholen. In het stagejaar 2015 

waren er binnen Tabijn gemiddeld 208 stageplaatsen beschikbaar 

en zijn er in totaal 150 ingevuld, waarvan 48 eerstejaars studenten, 

36 tweedejaars studenten,  24 derdejaars studenten, 42 vierdejaars 

studenten en Lio-ers.

Er is contractueel vastgelegd dat de interne opleiders 40 Inholland 

studenten bezoeken en beoordelen. Ook hebben zij een rol gespeeld 

bij het afnemen van de eindassessments bij zowel Inholland als Ipabo 

vierdejaars-studenten. Er heeft structureel overleg plaatsgevonden 

met de schoolcontactpersonen van Inholland en IPabo.

Alle startende leerkrachten worden in de eerste twee jaar jaarlijks één 

keer bezocht door de interne opleiders. Indien er behoefte aan is kan 

er in samenspraak met de directie van de school gekozen worden 

voor een intensievere begeleiding.

In 2015 hebben de schoolopleiders gezamenlijk voor tien leerkrachten 

een extra begeleidingstraject verzorgd. Zeven leerkrachten hiervan 

waren in het bezit van een vaste benoeming bij Tabijn en drie 

leerkrachten hadden een tijdelijke benoeming.

Er is door de schoolopleiders eenmaal een mentorentraining verzorgd 

en tevens is eenmaal een bijeenkomst voor stagecoördinatoren 

georganiseerd.

In november 2015 hebben de interne opleiders een bijeenkomst 

georganiseerd voor vierdejaars studenten én hun mentoren met als 

onderwerp: “Onderzoek doen in de praktijk.”

 

7.2 Management Development
Alle activiteiten rondom de ontwikkeling van de leidinggevenden 

van Tabijn zijn gericht op het behalen van de afgesproken 

resultaatgebieden in het strategisch beleidsplan. In februari 2015 

heeft de management development tweedaagse voor directeuren 

plaatsgevonden. Bij deze tweedaagse waren ook de algemene 

directie, de sectormanager HRM en bestuursondersteuning en het 

College van Bestuur aanwezig. De tweedaagse werd begeleid door 

twee externe adviseurs. De doelen van de tweedaagse waren:

• met elkaar vaststellen wat een cultuur van leren is (lerende 

organisatie) en wat er van medewerkers en leidinggevende 

wordt verwacht om dit te bereiken, zodat we met elkaar dezelfde 

taal spreken.

• inzicht in en afspraken over hoe wij mét en ván elkaar willen leren. 

Wat is ervoor nodig en wat wordt onze eigen bijdrage hieraan?

• met elkaar een professionele leercultuur vormgeven en door 

ontwikkelen waar oude en nieuwe inzichten, kennis en concrete 

handvatten worden gedeeld.

In juni 2015 is de proeftuinperiode van de professionele 

leergemeenschap (PLG) voor directeuren geëvalueerd en zijn er 

afspraken gemaakt hoe de PLG’s in het nieuwe schooljaar voortgezet 

kunnen worden. In september is er tijdens het directeurenberaad 

afgesproken dat de afspraken uit het schoolleidersregister gelden 

7.
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als leiderschapsprofiel van schoolleiders van Tabijn. Tevens is 

in het laatste kwartaal van 2015 voor een instrument gekozen om 

de kwaliteiten van alle leidinggevenden op individueel-, team- en 

organisatieniveau in kaart te brengen en deze kennis met elkaar te 

delen. In december is het feed forward instrument uitgezet en hebben 

alle leidinggevenden de gelegenheid gekregen om deze 360 graden 

in te laten vullen. De resultaten worden in 2016 in de management 

development tweedaagse besproken.

7.3 Het adjunctennetwerk
Het programma van het adjunctennetwerk wordt per schooljaar 

vastgesteld door de agendacommissie van het adjunctennetwerk. 

In de agendacommissie hebben twee of drie adjunct directeuren 

zitting en de sectormanager HRM en bestuursondersteuning is 

de voorzitter.  Het programma van het adjunctennetwerk van 

2015 is ingericht vanuit het thema ‘de adjunct-directeur’ en hun 

(onafhankelijke) positie. De functie van adjunct-directeur valt volgens 

onder andere het schoolleidersregister en de nieuwe cao in de 

categorie “schoolleider”. Ook in de functieomschrijving van adjunct-

directeur en op het formulier van de gesprekkencyclus wordt veel van 

de functie verwacht. De afgelopen jaren zien we bij een deel van de 

adjuncten op scholen door bezuinigingen de ambulante tijd afnemen. 

Hierdoor ontstaat er een verschil in zwaarte van het takenpakket 

van de adjuncten op de verschillende scholen. In een aantal 

bijeenkomsten hebben de adjunct-directeuren een SWOT-analyse op 

de functie van adjunct-directeur uitgevoerd. Dit traject werd begeleid 

door een externe procesbegeleider. Het resultaat van dit traject is een 

uitwerking van hun visie op de functie van adjunct-directeur bij Tabijn 

en de toegevoegde waarde van de functie bij Tabijn in de toekomst. In 

2016 wordt dit met het College van Bestuur en de algemene directie 

besproken. Tevens is er tijdens de bijeenkomsten in het najaar van 

2015 gelegenheid geweest om ervaringen uit de praktijk met elkaar 

te delen tijdens intervisie en de presentatie van de adjunct-directeur 

van Helmgras over hun teamdag bij het Dolfinarium en hebben de 

adjunct-directeuren een bezoek gebracht aan Het Rinket. 

7.4 Doorstroom in leidinggevende 
 functies
Ook in 2015 zijn er een aantal personeelswisselingen geweest in 

de groep leidinggevenden. Per 1 augustus zijn op Het Baken en de 

Paulusschool directeuren van Tabijn intern doorgestroomd. Op de  

Visser ’t Hooftschool is een leraar LB van Tabijn benoemd in de 

functie van directeur.

7.5 Loopbaanmanagement
In 2013 is doorgestart met de verdere invoering van de functiemix. 

Tabijn ziet de functiemix als een instrument om doorgroeimogelijkheden 

aan haar medewerkers aan te bieden en als stimulans voor de 

professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Een van de 

belangrijkste factoren in de kwaliteit van het onderwijs is ten slotte 

de professionele kwaliteit van de leerkracht die voor de groep staat. 

Wanneer leerkrachten zich extra inzetten, uitstekend functioneren of 

een extra opleiding volgen in het kader van hun professionalisering 

werpt dit ook zijn vruchten af op de kwaliteit van het onderwijs. In 

2015 zijn er op basisschool Paulus twee leraren benoemd in de 

functie van LB-leerkracht in respectievelijk als rekencoördinator en 

ICT-coördinator. Op basisschool Kornak zijn een leerkracht LB als 

gedragsspecialist en rekencoördinator aan de slag gegaan en op 

de Anne Frank School is een leerkracht LB tot dyslexiespecialist 

benoemd.

7.6 Flexpool
In 2015 werkten er gemiddeld 84 leerkrachten (57 fte) in de flexpool. 

Om de grootte van de flexpool op peil te houden zijn er in 2015 25 

leerkrachten aangetrokken om vanuit de flexpool op de Tabijnscholen 

te werken. Het grootste deel van deze leerkrachten heeft hun eindstage 

van de pabo op een Tabijnschool afgerond en is met zeer positieve 

beoordelingen en referenties door de scholen en de schoolopleiders 

bij Tabijn in (tijdelijke) dienst gekomen. De overige leerkrachten die in 

2015 in de flexpool zijn gaan werken, hebben eerder als oproepkracht 

bij Tabijn gewerkt en hebben daarin laten zien dat zij een grote 

bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs binnen Tabijn. Er zijn twee 

leerkrachten aangetrokken via externe werving.

7.7 Overige personele zaken
STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING EN FLEXIBELE 
SCHIL
In de visie van Tabijn staat beschreven dat Tabijn haar leerlingen wil 

laten leren op hoog niveau. Dit betekent dat de leraren die bij Tabijn 

werken zelf ook leren van elkaar, zichzelf continu professionaliseren 

en kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Dit betekent dat bij de 

instroom van nieuwe leraren scherp wordt gekeken of de potentiele 

nieuwe medewerkers van Tabijn hieraan voldoen. Voor het schooljaar 

2015-2016 heeft Tabijn negen leraren met een tijdelijke benoeming 

een vaste benoeming aan te bieden, vijf leraren met een tijdelijke 

benoeming opnieuw een tijdelijke benoeming aangeboden en is van 

negen leraren met een tijdelijke benoeming afscheid genomen.  

DE NIEUWE CAO PO 2014-2015 
In 2015 is verder gewerkt met de vertaling van de afspraken uit de 

nieuwe CAO PO 2014-2015. De werkgroep taakbeleid heeft het 

taakbeleid herzien vanuit de nieuwe eisen uit de CAO. Het concept is 

besproken met de personeelsraad en het directeurenberaad. De GMR 

heeft instemming gegeven aan dit nieuwe beleid. Tot 1 juli 2016 geldt 

voor het primair onderwijs de overgangsregeling voor wat betreft 

de Wet werk en zekerheid en de hierin vastgestelde ketenbepaling.  

Aan het begin van 2015 was dit nog niet duidelijk en heeft de sector 

HRM i.s.m. de sector administratie analyses en prognoses gemaakt 

ten behoeve van strategische personeelsplanning. Deze analyses zijn 

gepresenteerd in het directeurenberaad.
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Eerste Tabijn Robotwedstrijd: TrashTrek 
In november heeft de allereerste Tabijn Robotwedstrijd 

plaatsgevonden. Na de oproep in het voorjaar hebben elf scholen 

zich aangemeld om mee te doen. Sommigen meteen met 

meerdere teams, maar afgesproken is dat elke school maar één 

team naar de Tabijnfinale zal sturen. De beste vier teams konden 

een plek in de regiofinale van de First Lego League in Alkmaar op 

woensdagmiddag 25 november 2015 winnen. 

Tabijn heeft de intentie uitgesproken om hier een jaarlijks 

terugkerend evenement van te maken en zo wetenschap en 

techniek steeds verder in het onderwijs te verankeren.

Hoe werkt het?

De FIRST LEGO LEAGUE is een internationale robotwedstrijd 

voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. Wereldwijd doen ongeveer 

tweehonderdduizend kinderen mee uit landen over de hele 

wereld. Met een zelfgebouwde robot van LEGO voeren jonge 

scholieren in groepen allerlei opdrachten uit. Daarnaast voeren 

zij een eigen onderzoek uit binnen het jaarlijks wisselende thema, 

waarvan zij de resultaten presenteren tijdens de finales. Ook 

zijn de FLL Core Values zoals enthousiasme, respect, teamwork 

en een goede balans tussen het werk van de kinderen en de 

begeleiding door de coach, belangrijk in alle onderdelen. 

Elke deelnemende school ontving op kosten van Tabijn één 

robotset en de voor 2015 bijbehorende missieset. 

De teams konden vanaf september geheel volgens de kaders en 

regels van de First Lego League aan de slag met programmeren. 

Het thema voor 2015 was ‘TrashTrek’ en ging over afvalverwerking, 

recycling etc. Onderdeel van de wedstrijd was dus ook een klein 

onderzoek naar het afvalprobleem in onze maatschappij. De 

teams werden begeleid door leerkrachten en ouders. Studenten 

van Inholland boden hulp bij het programmeren van de codes 

en het bestuursbureau van Tabijn ondersteunde de teams bij 

praktische en organisatorische zaken.

Spannend

Wekenlang waren de teams bezig met het bouwen en opbouwen 

van de missieonderdelen en programmeren van de robot. 

Sommige teams hadden al wat ervaring met programmeren en 

sommige zijn er helemaal blanco aan begonnen. Wat overigens 

niet zoveel zegt over de kansen tijdens de wedstrijd! Ten eerste 

moeten de missies eerst nog allemaal lukken en moet degene 

die de robot bedient ook zijn of haar zenuwen in bedwang 

kunnen houden. Daarnaast wordt elk team ook beoordeeld op 

het onderzoek dat zij gedaan hebben, het ontwerp van de robot 

en ook -niet onbelangrijk!- hoe het groepsproces verloopt en hoe 

zij met elkaar omgaan. Iedereen heeft even goede kansen, dat 

houdt het spannend! 

En eigenlijk gaat het er natuurlijk om dat de kinderen lekker en 

zinvol met elkaar bezig kunnen zijn, van elkaar kunnen leren en 

ideeën kunnen uitwisselen om zo als team verder te groeien.

Negen teams streden uiteindelijk om de vier plekken in de 

regiofinale bij InHolland Alkmaar. De finale vond plaats op De 

Bareel in Heemskerk, een locatie die buitengewoon geschikt 

is voor dit evenement. Op de begane grond stonden de twee 

wedstrijdtafels en vanaf de verdieping kon het publiek heel goed 

alle gebeurtenissen op de wedstrijdtafels volgen.
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De wedstrijd

Kort samengevat: de teams hebben allemaal hun best gedaan! 

Interessant was daarbij te zien hoe verschillend de missies zijn 

aangepakt en hoe verschillend dus ook de ontwerpen van de 

robot. En natuurlijk lukte het bij de één beter dan bij de ander, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Bij één van de missies bleef 

de robot opeens staan. De jongen die de robot bediende verloor 

geen seconde zijn cool en verwisselde vliegensvlug de accu. 

Zonder haperen vervolgde de robot zijn pad en harkte alsnog 

een boel punten bij elkaar.

Mooi om te zien hoe de kinderen hun presentaties aankleedden: 

powerpoint, prezi en zelfgemaakte filmpjes kwamen voorbij. Eén 

team had zelfs een houten ‘wegwijzer’ getimmerd waarop te zien 

was hoe lang het duurt voordat verschillende producten in de 

natuur vergaan. Bij veel teams kwam de aandacht te liggen op 

het alomtegenwoordige plastic en de impact die dit heeft op onze 

directe leefomgeving en de grotere eco-systemen.

Zo intensief bezig zijn kost energie en daarom had de organisatie 

voor elk team en hun begeleider(s) een tas samengesteld 

met daarin water, sap, krentenbollen, mandarijnen en ander 

lekkers. Voor de toeschouwers was er koffie en thee en ook de 

juryleden werden in de pauze voorzien van een tussendoortje. De 

presentator Rob Keesen – duidelijk een man met veel ervaring op 

de radio- praatte de wedstrijden vlotjes aan elkaar.

Nadat alle teams hun onderdelen hadden afgerond kwam de 

jury en het wedstrijdsecretariaat bij elkaar om de winnaars te 

bepalen. De vier teams met de meeste punten die namens Tabijn 

naar de regiofinale in Alkmaar waren: De Branding, De Duif, De 

Bareel en Paulus. De Leonardusschool heeft als team de beker 

voor de core values gewonnen. 

Succes op de regiofinale FLL

Voor de vier deelnemende teams was het ongetwijfeld een lange 

en spannende middag op de regiofinale FLL bij Hogeschool 

Inholland Alkmaar. Samen met nog negen teams streden de 

Wally’s (De Branding), de Powerbots (Paulus), de Duifies (De 

Duif) en de Smartbots (De Bareel) om de felbegeerde plaats in de 

Beneluxfinale in Venlo. 

Je kan niet anders dan zeggen dat de Tabijnteams zich prima 

staande hebben gehouden! Als absolute nieuwkomers moesten 

ze zich bewijzen tegen scholen die al jaren één of zelfs meerdere 

teams afvaardigen en tegen teams uit het voortgezet onderwijs. 

En dan ook nog in een vreemde omgeving tussen allemaal 

volwassen studenten...

Een tijd lang stonden de “Powerbots”  van de Paulusschool bij 

de missies op de tweede plaats. Kansen dus, zou je zeggen. 

De eerste plaats -een plek in de Beneluxfinale in Venlo-  was 

uiteindelijk helaas niet voor een Tabijn-team weggelegd. Maar het 

team van De Duif uit Heiloo, “de Duifies”, wist wel de prijs voor 

het beste robotontwerp in de wacht te slepen! De vreugde was 

groot...  

Tabijn is erg trots op alle teams en hier is ook een woord van 

dank op z’n plaats aan alle coaches en teambegeleiders die deze 

middag hebben laten slagen.

En we hopen natuurlijk dat nog meer Tabijnscholen geinspireerd 

zijn geraakt en ook in hun school met de robots willen werken. 

Tabijn heeft voldoende robots aangeschaft om ze in roulatie op 

alle scholen in te kunnen zetten.

29
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7.8.4 Instroom per leeftijdscategorie 7.8.5 Instroom
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8.1  Samenwerking met  
de Vrije Universiteit
Een van de hoofddoelen van het strategisch beleid van Tabijn 

betreft versterking van de samenwerking met maatschappelijke 

partners, zoals kinderopvang, voortgezet onderwijs, hoger 

onderwijs. In dit kader heeft Tabijn in het najaar van 2013 een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Centrum Brein & 

Leren van de Vrije Universiteit (onder leiding van prof. dr. Jelle Jolles). 

Het Centrum Brein & Leren is een internationaal gerenommeerd 

instituut op het terrein van de neuropsychologische ontwikkeling van 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Het doel van de samenwerking 

heeft betrekking op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

enerzijds en het opzetten, uitvoeren en evalueren van experimentele 

onderwijsinterventies op de Tabijnscholen anderzijds, om zodoende 

de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De samenwerking is in 

2014 van start gegaan met het opstarten van meerdere met elkaar 

samenhangende projecten. Thema’s van deze projecten zijn: 

talentontwikkeling van leerlingen, versterking van het wetenschaps- 

en techniekonderwijs, professionalisering van leerkrachten in 

het bijzonder op het terrein van het omgaan met verschillen. De 

projecten worden door wetenschappelijk onderzoekers van de VU 

op de Tabijnscholen uitgevoerd. In 2015 is een leerkracht van de 

Paulusschool in Castricum, Paulien Hakkert, voor vier uur per week vrij 

geroosterd voor het (vanuit Tabijn) coördineren van de samenwerking 

en het onderhouden van contacten met de VU. In 2015 heeft ca. twee 

derde deel van de Tabijnscholen aan één of meerdere projecten van 

de VU deelgenomen. De samenwerking heeft een looptijd van drie 

jaar: september 2013 - september 2016.

8.2  Samenwerking met  
Welschap en SKL
In het kader van het in hoofdstuk 8.1  beschreven hoofddoel heeft 

Tabijn in het najaar van 2015 samenwerkingsovereenkomsten 

getekend met de kinderopvangorganisaties Welschap in Heemskerk 

en de Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) in Langedijk. De 

samenwerking is erop gericht een doorgaande (leer)lijn te realiseren 

voor kinderen in de leeftijd van 2 – 12 jaar, met als einddoel om de 

Heemskerkse en Langedijkse Tabijnscholen te ontwikkelen richting 

Integrale Kind Centra (IKC). In het najaar van 2015 is in dit kader 

het eerste IKC binnen Tabijn feestelijk geopend. Het gaat om het 

IKC Het Mozaïek, gevestigd in de J.D. van Arkelschool in Broek op 

Langedijk. Dit IKC is opgericht door Tabijn en SKL met financiële en 

organisatorische ondersteuning van de gemeente Langedijk. 

8.3  Samenwerkingsverbanden  
 Passend Onderwijs
In 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Deze 

wet voorziet in de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs, waarbij alle basisscholen en scholen voor 

speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht zijn aangesloten. 

De Tabijnscholen zijn ingedeeld in twee samenwerkingsverbanden: 

het samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond en 

het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. Bij het 

samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond zijn veertien 

Tabijnscholen aangesloten; het gaat om de scholen in de gemeenten 

Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Bij het samenwerkingsverband 

PO Noord-Kennemerland zijn acht Tabijnscholen aangesloten; het 

gaat om de scholen in de gemeenten Bergen, Heiloo, Alkmaar en 

Langedijk. 

De samenwerkingsverbanden zijn in het schooljaar 2014-2015 

van start gegaan met elk een eigen ondersteuningsplan als 

(wettelijke) basis. In de ondersteuningsplannen is vastgelegd welke 

ondersteuning de basisscholen zelf moeten kunnen bieden aan de 

leerlingen (basisondersteuning) en welke faciliteiten en mogelijkheden 

er zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

(extra ondersteuning). Tot de extra ondersteuning behoren b.v. het 

aanvragen van arrangementen of het plaatsen van een leerling op 

een school voor speciaal onderwijs. Begin 2016 zal de werking van 

de ondersteuningsplannen worden geëvalueerd en zullen in beide 

samenwerkingsverbanden nieuwe ondersteuningsplannen voor de 

periode 2016-2020 worden opgesteld. Het bestuur van Tabijn is 

vertegenwoordigd in het bestuur van beide samenwerkingsverbanden. 

8.
ONTWIKKELINGEN
IN RELATIE TOT 
VERBONDEN PARTIJEN
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Training hartcoherentie via Tabijnacademie  
Werkdruk is een steeds weer terugkerend onderwerp in het onder-

wijs. Tabijn vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond en 

fit voor de klas staan. In de afgelopen jaar hebben al vele mede-

werkers de training hartcoherentie aangegrepen om de werkdruk 

die zij ervaren te lijf te gaan; soms in teamverband en soms op 

individuele basis. In het najaar van 2015 kon de cursus via de Ta-

bijnacademie opnieuw aangeboden worden. 

Ervaren werkdruk omzetten in energiegevende flow 

Het hart blijkt een cruciale rol te spelen in het ervaren en reguleren 

van stressgevoelens. Het ritme van het hart, de ademhaling en de 

hersengolven staan in verbinding en beïnvloeden elkaar. Wanneer 

deze factoren in balans zijn, geeft dat een positief effect op het 

duurzaam functioneren als mens. 

Door een training in hartcoherentie worden medewerkers getraind 

om de variabiliteit in hun hartritme dusdanig regelmatig te maken 

dat het stressniveau in het lichaam daalt of laag blijft. Hierdoor 

kan zowel de gezondheid als het prestatievermogen sterk ver-

beteren. 

Dit wordt zichtbaar gemaakt met behulp van een interactief com-

puterprogramma, de emWave® Desktop, dat contact maakt met 

lichaamssignalen. 

De techniek is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onder-

zoek van het HeartMath Instituut in Californië. 

Hartcoherentie 

HeartMath heeft een methode ontwikkeld waarbij men leert hoe 

men zelf  lichaam en geest kan kalmeren. Hierdoor krijgt men weer 

overzicht over situaties en weet men  hoe het beste te reageren. 

De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 

maakt gebruik van het EmWave© computer programma. Hier-

mee is te zien wat de invloed van stress is op het hartritme: door 

stress wordt het hartslag chaotisch. Het effect van de oefeningen 

die men leert is ook meteen zichtbaar: het hartslag variatie ritme 

wordt rustiger en harmonieuzer. 

Eind november heeft een eerste groep van 12 cursisten de via de 

Tabijnacademie aangeboden training hartcoherentie afgesloten. 

Om blijvend resultaat te verkrijgen is het zaak om de geleerde 

technieken regelmatig toe passen en in de dagelijkse routines te 

integreren. Zowel uit de enquête als uit een voor- en nameting 

blijkt dat ze veel waarde hebben beleefd aan deze vorm van zelf-

regulatie. In 2016 zal een volgende cursus via de Tabijnacademie 

aangeboden worden.
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9.1  Algemeen
Stichting Tabijn wil moderne huisvesting en inrichting daarvan voor 

de Tabijnscholen. De scholen zijn gevestigd in moderne en adequate 

gebouwen (zonder onderhoudsachterstanden) welke zijn toegerust 

voor eigentijds onderwijs.

9.2  Onderhoud
Bij diverse scholen is groot onderhoud uitgevoerd, zoals 

vervangen hekwerken, uitvoeren schilderwerk en vernieuwen 

verwarmingsinstallaties. De onderhoudsdienst van Tabijn verricht 

het kleine onderhoudswerk en is bij storingen en calamiteiten 

aanwezig om deze op te lossen. De jaarlijks verplichte keuringen 

worden planmatig uitgevoerd. Het betreft keuringen aan elektrische 

installaties, gasinstallaties, alarminstallaties, verwarmingsinstallaties, 

brandblusmiddelen, noodverlichting, speeltoestellen. De keuringen 

aan de alarminstallaties en speeltoestellen worden uitgevoerd 

door een medewerker van de sector Huisvesting, zij is hiervoor 

gecertificeerd. 

9.3  Meerjarenonderhoudsplan
Het meerjarenonderhoudsplan is in 2013 geactualiseerd. Hierdoor is 

bekend hoe de gebouwen van Tabijn er voor staan en welk budget 

nodig is om het onderhoud de komende jaren te bekostigen. Met 

ingang van 1 januari 2015 is het schoolbestuur ook verantwoordelijk 

voor het ’buitenonderhoud’ van de schoolgebouwen. Schoolbesturen 

zijn daarmee verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van de 

schoolgebouwen. Tabijn juicht deze ontwikkeling toe en is in staat de 

gebouwen in goede conditie te houden en zorg te dragen voor een 

optimale leeromgeving.

9.4  Vernieuwing en renovatie 
 (korte termijn)
Basisschool De Binnenmeer heeft ruimtegebrek en in maart is een 

noodlokaal geplaatst op het schoolplein. In bassischool De Molenhoek 

zijn in verband met de brandveiligheid nieuwe plafonds aangebracht 

in de maand mei. Bij basisschool Het Rinket is in de zomer de kleine 

patio overkapt en als teamkamer in gebruik genomen.

De gemeente Langedijk heeft in het IHP (integraal huisvestingsplan) 

vastgelegd dat basisschool Het Baken in Sint Pancras in 2015-2016 

zal worden aangepast en gerenoveerd. In 2015 is dit gerealiseerd. 

In korte tijd is het gebouw uitgebreid en gerenoveerd en is na de 

zomervakantie als IKC in gebruik genomen.

9.5  Vernieuwing en renovatie  
 (lange termijn)
Met de gemeente Uitgeest wordt gesproken over de plannen voor  

de Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg. 

In Castricum is door de Gemeente in het IHP vastgelegd dat in 

Castricum Oost het aantal schoolgebouwen wordt verminderd 

en dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd. Tabijn is in gesprek met  

de gemeente over het aanpassen van het gebouw Toermalijn in 

verband met de fusieschool. Gedacht wordt aan het bijbouwen 

van enige semipermanente lokalen en het verduurzamen van  

het bestaande gebouw. Dit zal in 2016 worden uitgevoerd.

9.
HUISVESTING
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10.1 Managementsamenvatting 

Hieronder treft u de belangrijkste punten aan uit het “Jaarverslag 

externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 2015” 

en het “Jaarverslag externe vertrouwenspersoon integriteit 2015”.

10.
JAARVERSLAG 
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

2015:

In 2015 werden 13 meldingen/klachten behandeld door de interne 

contactpersonen. De externe vertrouwenspersoon werd drie keer 

ingeschakeld, éénmaal voor een klacht en tweemaal voor een 

adviesvraag. Er zijn geen meldingen van heet vermoeden van een 

misstand geweest. 

2014:

In 2013 werden 13 meldingen/klachten behandeld door de interne 

contactpersonen. De externe vertrouwenspersoon werd vier keer 

ingeschakeld. Er zijn geen meldingen van heet vermoeden van een 

misstand geweest.
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Enkele opvallende punten:

• Voor zover bij de externe vertrouwenspersonen bekend, zijn 

er in 2015 opnieuw geen klachten ingediend bij de Landelijke 

Klachtencommissie.

• Er is slechts één klacht behandeld door de externe 

vertrouwenspersonen. Deze klacht was afkomstig van ouders. 

Evenals de in voorgaande jaren behandelde klachten, had ook 

deze klacht betrekking op de communicatie door de directie.

• Er is derhalve sprake van een daling, waarbij moet worden 

aangetekend dat drie van de vier in 2014 behandelde klachten in 

feite één enkele situatie betroffen. 

• Het aantal meldingen en klachten bij de interne contactpersonen 

is constant gebleven. 

Scholing:

Op 17 november 2015 heeft opnieuw een scholingsbijeenkomst ten 

behoeve van de interne contactpersonen plaatsgevonden. Tijdens die 

bijeenkomst bleek dat er behoefte bestond aan een basistraining voor 

nieuwe interne contactpersonen.

Beleid:

Het Tabijnbeleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en 

integriteit is op hoofdlijnen actueel. Tabijn heeft een organisatiebrede 

gedragscode opgesteld. Het is aan te raden deze zoveel mogelijk te 

integreren in de taak en werkzaamheden van de interne contactpersonen 

en externe vertrouwenspersoon.

Aandachtspunten en adviezen:

In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat Tabijn goed vormgeeft 

aan de taken van de interne contactpersoon en de externe 

vertrouwenspersoon. Laagdrempelig contact is mogelijk en klachten 

worden serieus genomen. Uiteraard valt er altijd nog wel iets te 

verbeteren. In deze context vallen de onderstaande aandachtspunten 

en adviezen. 

• Uit een inventarisatie in het werkveld blijkt, dat sprake is van 

forse versnippering ten aanzien van de diverse taken/rollen die 

samenhangen met het aandachtsgebied ‘sociale veiligheid’. Ook 

bij Tabijn speelt dit, blijkens de door de interne contactpersonen 

genoemde ‘knelpunten’ en uitingen tijdens de jaarlijkse scholings-

bijeenkomst. Het verdient aanbeveling (nader) bij de scholen te 

inventariseren in hoeverre deze versnippering als problematisch 

wordt ervaren en, wanneer daartoe aanleiding is, hierin zorg te 

dragen voor structuur. 

• De verslaglegging door de interne contactpersonen blijft om aan-

dacht vragen. Dit jaar stelde met name de respons ten behoeve 

van het jaarverslag in kwantitatief opzicht teleur. In ieder geval zal 

hieraan tijdens de scholingsbijeenkomst in het najaar van 2016 

aandacht worden besteed.

10.2 Jaarverslag Vertrouwenspersoon
 Integriteit Stichting Tabijn
Inleiding

Eén keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een 

rapportage van de meldingen en klachten in het afgelopen jaar; het 

jaarverslag. 

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan de 

opdrachtgever c.q. het bestuur ten aanzien van de werkzaamheden 

van de externe vertrouwenspersoon integriteit. Ook is het jaarverslag 

bedoeld om inzicht te bieden in eventuele problemen binnen de 

organisatie met betrekking tot integriteit. 

Het jaarverslag wordt zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een 

melding heeft gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van 

casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen. 

In het jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan bod:

• De gegevens van de vertrouwenspersoon integriteit 

• De taken van de vertrouwenspersoon integriteit 

• De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon integriteit 

• Een overzicht en analyse van eventuele meldingen 

• Informatie over de wijze van afhandeling van eventuele meldingen 

• Eventuele overige werkzaamheden van de vertrouwenspersoon 

integriteit(bijvoorbeeld ontwikkeling beleid, voorlichtingsactiviteiten) 

• Conclusies en aanbevelingen

Contactgegevens

Sinds oktober 2014 staan de onderstaande, vaste externe 

vertrouwenspersonen ter beschikking van Tabijn: 

Freek Walther

walther@devertrouwenspersoon.nl

06-40816327 

Jeanette Jager

jager@devertrouwenspersoon.nl

06-18233215
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De taak van de vertrouwenspersoon integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit heeft tot taak: 

• Een (potentiële) melder op verzoek te informeren over de 

procedure en te adviseren over het doen van een melding 

• Een melding op verzoek van de melder op een afgesproken 

wijze en tijdstip door te geleiden naar het bestuur of de 

voorzitter van de Raad van Toezicht 

• Het bestuur, dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht op 

verzoek over een melding te informeren en/of te adviseren 

• Het bestuur en/of de Raad van Toezicht (gevraagd of 

ongevraagd) te adviseren over het gevoerde integriteitbeleid

Bij het vermoeden van een misstand kan het gaan om: 

• Financiële schendingen (diefstal, verduistering, fraude e.d.) 

• Misbruik positie en belangenverstrengeling (aannemen 

geschenken, omkoping e.d.) 

• Lekken en misbruik van informatie (verlies/diefstal 

informatiedragers, raadplegen informatie e.d.) 

• Misbruik bevoegdheden (valsheid in geschrifte e.d.) 

• Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels (niet 

volgen procedures, 

• alcoholmisbruik, werkverzuim e.d.) 

• Misdragingen in de privésfeer (financiële schendingen, 

ongewenste omgangsvormen, ongewenste contacten e.d.) 

De vertrouwenspersoon handelt binnen het kader van de “Regeling 

Melden vermoeden misstanden 2012 Tabijn”.

Overzicht meldingen vermoeden misstand / integriteitsschending 

Periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2015

Analyse van de meldingen 

In de rapportageperiode is er géén melding geweest van het 

vermoeden van een misstand. Ook in 2013 en 2014 zijn er geen 

meldingen geweest.

Werkzaamheden gedurende de rapportageperiode  

In het jaar 2015 heeft de externe vertrouwenspersoon geen specifieke 

werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van het onderwerp integriteit. 

Het is ook niet nodig hier jaarlijks uitgebreid bij stil te staan. Bovendien 

is in de jaren 2012 en 2013 wél ruimschoots aandacht aan het 

onderwerp besteed, in de vorm van zorgvuldige implementatie (2012) 

en het publiceren van het artikel van Petra Vervoort in de nieuwsbrief 

(2013). 

Dit neemt niet weg dat het onderwerp integriteit alle 

organisatieprocessen raakt, en alleen al daarom toch de nodige 

periodieke aandacht verdient. Dit zou bijvoorbeeld gestalte kunnen 

krijgen in het aanbieden van workshops ‘integere oordeelsvorming’, 

die op diverse niveaus kunnen worden verzorgd.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusie:

In de afgelopen drie jaar zijn er geen meldingen geweest. Zoals al 

in voorgaande jaren is geconcludeerd, is de organisatie transparant 

en integer. Dat zal er mede toe leiden dat de kans op een 

integriteitsschending niet bijzonder hoog is. Ook al om die reden is 

het uitblijven van meldingen niet opmerkelijk te noemen. 

Meer in het algemeen zijn integriteitmeldingen schaars. Ze hebben 

echter, áls ze er zijn, doorgaans een zeer ingrijpend karakter. Het 

uitblijven van meldingen in de afgelopen jaren doet dan ook niet af 

aan het belang van het bestaan van de vigerende regeling. Daarvan 

gaat een preventieve werking uit, en bovendien verlaagt het bestaan 

van de regeling de drempel voor medewerkers om misstanden te 

melden.   

Aanbevelingen:

Afgezien van de suggestie betreffende het verzorgen van workshops 

met betrekking tot ‘integere oordeelsvorming’, wordt verwezen naar 

de aanbevelingen die in de voorgaande jaarverslagen zijn gedaan.

Definities van de typen integriteitsschendingen zie bijlage 19 op 

pagina 92.

Melding vermoeden misverstand  2013 2014 2015

Financieel  0 0 0  

Misbruik positie / belangenverstrengeling 0 0 0  

Lekken en misbruik van informatie  0 0 0 

Misbruik bevoegdheden  0 0 0

Misbruik bedrijfsmiddelen /   

overtreding interne regels  0 0 0

Misdraging in de privésfeer   0 0 0

Totaal  0 0 0
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Eerste cultuurbegeleiders Tabijn afgestudeerd  
Eind juni 2015 zijn twee Tabijncollega’s, van de J.D. van Arkelschool en de Leonardusschool, afgestudeerd aan de post-hbo 

opleiding Cultuurbegeleider. Zij behoren tot de allereerste vijf van Nederland die zijn afgestudeerd vanuit deze nieuwe opleiding. 

Inmiddels is een tweede lichting al bezig. In het schooljaar 2015-2016 zou de opleiding ook landelijk uitgerold worden.  

De anderhalf jaar durende opleiding is speciaal bedoeld voor interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers) van het basisonderwijs. 

De insteek van de opleiding is om nog meer inhoudelijke kennis te krijgen van het brede terrein van cultuuronderwijs om bijvoorbeeld 

een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor je eigen school. Daarnaast leert men om collega’s op school te begeleiden in het geven van 

goed cultuuronderwijs. Gedurende de opleiding werken de studenten aan een portfolio. Dit gebeurt met name in het eerste jaar van 

de studie. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een zogenaamde Meesterproef, een onderzoek vanuit  

de eigen schoolpraktijk.
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10.3 Jaarverslag externe vertrouwens- 
 persoon ongewenste  
 omgangsvormen
Inleiding

Eén keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een 

rapportage van de  meldingen en klachten in het afgelopen jaar; het 

jaarverslag. 

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan de 

opdrachtgever c.q. het bestuur ten aanzien van de werkzaamheden 

van de externe vertrouwenspersonen. Ook is het jaarverslag bedoeld 

om inzicht te bieden in eventuele problemen binnen de organisatie met 

betrekking tot sociale veiligheid. 

Het jaarverslag wordt zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een 

melding heeft gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van 

casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen. In het jaarverslag 

komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• De gegevens van de externe vertrouwenspersonen 

• De taken van de externe vertrouwenspersonen 

• De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen 

• Een overzicht van het aantal meldingen en klachten in het  

afgelopen jaar 

• Het soort meldingen en klachten 

• De rol van de interne/externe contact-dan wel 

vertrouwenspersonen (advies / begeleiding e.d.) 

• Eventuele vervolgacties naar aanleiding van meldingen en klachten 

• Analyse van de meldingen en klachten 

• Overige werkzaamheden van de interne/externe contact-dan 

wel vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld ontwikkeling beleid, 

voorlichtingsactiviteiten, maken brochures) 

• Conclusies en aanbevelingen

Contactgegevens

Sinds oktober 2014 staan de onderstaande vaste externe 

vertrouwenspersonen ter beschikking van Tabijn: 

Freek Walther

walther@devertrouwenspersoon.nl

06-40816327 

Jeanette Jager

jager@devertrouwenspersoon.nl

06-18233215

De externe vertrouwenspersonen geven, in opdracht van Tabijn, een 

brede invulling aan hun rol. Naast het fungeren als aanspreekpunt voor 

melders en klagers, voorzien zij in het verzorgen van jaarlijkse (na-)

scholing voor de interne contactpersonen.

Taken van de externe vertrouwenspersoon

De drie hoofdtaken van de externe vertrouwenspersoon zijn opvang, 

preventie en advies. 

Opvang 

Opvang en begeleiding vindt desgewenst plaats in situaties waarin 

er sprake is van klachten. Het begrip ‘klacht’ wordt in het vigerende 

beleidsdocument breed gedefinieerd als: ‘klacht over gedragingen 

en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 

nemen van beslissingen van de aangeklaagde’. Een speciaal 

aandachtsgebied van de vertrouwenspersoon is ongewenste 

omgangsvormen, maar klachten kunnen ook betrekking hebben op 

schoolorganisatorische en onderwijskundige aspecten. De klager 

kan contact opnemen met de interne contactpersoon dan wel de 

externe vertrouwenspersoon. Deze zal, indien dit gezien de aard van 

de klacht redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort, proberen om 

samen met de klager tot een goede oplossing te komen. In ernstigere 

gevallen zal de externe vertrouwenspersoon de klager begeleiden in 

een eventuele officiële procedure of bij het doen van aangifte bij de 

politie. Ook heeft de externe vertrouwenspersoon een verwijsfunctie 

als er verdere hulp(verlening) is gewenst. 

Preventie 

Bij de uitoefening van de preventieve taak geeft de vertrouwenspersoon 

voorlichting over de begrippen gewenste en ongewenste 

omgangsvormen, over de taak van de vertrouwenspersoon in 

het algemeen en over het beleid met betrekking tot ongewenste 

omgangsvormen in het bijzonder. In verband met complexe wet-

en regelgeving wordt daarbij vaak speciaal aandacht besteed aan 

seksuele intimidatie c.q. seksueel misbruik. 

Advies 

De externe vertrouwenspersoon adviseert de opdrachtgever over het 

te voeren beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en over 

de wijze waarop dit beleid binnen de organisatie geïmplementeerd 

kan worden. 
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* Eén melding van schoolorganisatorische aard, was afkomstig van  

niet minder dan vijf ouderparen; 

** Meldingen betreffende situaties die buiten de invloedssfeer van 

school liggen, en derhalve strikt genomen niet bij de interne 

contactpersoon thuishoren. 

Toelichting: 

15 van de 22 scholen hebben gegevens aangeleverd, deze gegevens 

zijn in het bovenstaande overzicht verwerkt. De respons is dan ook, 

ondanks rappel, lager dan in voorgaande jaren. Dit gegeven vraagt 

nadrukkelijk de aandacht. 

De interne contactpersonen die hebben gereageerd hebben in totaal 

13 meldingen/klachten behandeld. Dat aantal is gelijk aan dat in 2014, 

met dien verstande dat dit jaar voor het eerst een categorie ‘anders’ 

is toegevoegd. Het betreft hier aangelegenheden die buiten de 

invloedsfeer van de school liggen, zoals bijvoorbeeld problematische 

thuissituaties. Het is van belang deze categorie te onderscheiden, 

omdat deze zaken strikt genomen niet bij de interne contactpersonen 

thuishoren. Het feit dat zij toch geregeld met dergelijke zaken worden 

benaderd, past overigens in het landelijk beeld.

CATEGORIEËN:

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, 

 toetsing e.d. 

•  Schoolorganisatorisch = plaats in de klas, vakanties,

 continurooster, communicatie 

•  Ongewenste omgangsvormen = agressie, geweld,

 discriminatie/racisme, pesten, (seksuele) intimidatie 

 (waarbij meld- en aangifteplicht niet van toepassing is) 

•  Meld- en aangifteplicht = (vermoeden van een) zedenmisdrijf 

De inhoud van de meldingen en klachten is divers van aard. Het gros 

van de meldingen is op één of andere manier gelieerd aan de wijze 

van communiceren door vertegenwoordigers van de scholen. Voor het 

overige is niet zozeer een rode draad te onderscheiden. In alle gevallen 

is de melding/klacht binnen school opgepakt en afgehandeld.

2015
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2013
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Meldingen en klachten bij de interne contactpersonen

Schoolorganisatorisch*

Ongewenste
omgangsvormen

Meld- en
aangifteplicht

Anders**

Onderwijskundig

7 8
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CATEGORIEËN:

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, 

 toetsing e.d. 

•  Schoolorganisatorisch = plaats in de klas, vakanties,

 continurooster, communicatie 

•  Ongewenste omgangsvormen = agressie, geweld,

 discriminatie/racisme, pesten, (seksuele) intimidatie 

 (waarbij meld-en aangifteplicht niet van toepassing is) 

•  Meld-en aangifteplicht = (vermoeden van een) zedenmisdrijf 

Toelichting: 

In totaal is er slechts één klacht bij de externe vertrouwenspersoon 

terechtgekomen. Bij de interpretatie van deze daling in het aantal 

casussen moet worden bedacht, dat in 2014 niet minder dan drie van 

de vier klachten afkomstig waren van één enkele school en betrekking 

hadden op eenzelfde situatie. Overigens had de klacht in 2015 opnieuw 

betrekking op deze situatie. 

Eind 2015 was de ingediende klacht weliswaar afgerond voor zover het 

de betrokkenheid van de externe vertrouwenspersonen betreft, maar 

daarbij dient wel te worden opgemerkt dat het hier -kennelijk-een lang 

slepende situatie betreft waarin een enkel ouderpaar steeds opnieuw 

de eigen ontevredenheid onder de aandacht wenst te brengen. 

Meldingen 

Een melding betreft (bijvoorbeeld) een situatie waarin iemand een 

situatie aankaart die betrekking heeft op (een) ander(en) dan de melder 

zelf. Dergelijke meldingen zijn er in 2015 niet geweest.

Adviesvragen 

Er is in 2015 twee maal om advies gevraagd, in beide gevallen door 

een medewerker. In één geval had de adviesvraag betrekking op het 

voornemen een ouder een pleinverbod op te leggen na een incident. 

De tweede adviesvraag was afkomstig van een interne contactpersoon, 

en had betrekking op een klacht met betrekking tot onhandig 

communiceren door medewerkers in een traject waarin afscheid werd 

genomen van een problematische leerling. De interne contactpersonen 

heeft in dit geval doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. 

Nadat de school, de zaak nogmaals beschouwend, alsnog op een 

bevredigende wijze heeft gehandeld heeft de klager geen gebruik meer 

gemaakt van de diensten van de externe vertrouwenspersoon.

Analyse meldingen en klachten 

In 2015 is het aantal meldingen en klachten, althans bij de externe 

vertrouwenspersonen, opnieuw lager geweest dan in 2014. De absolute 

aantallen zijn evenwel te gering om daaruit welke conclusie dan ook 

te trekken. Dit geldt temeer omdat de afname van het aantal klachten 

bij de externe vertrouwenspersonen verklaard kan worden doordat het 

–hogere-  aantal in 2014 samenhing met één enkele situatie . Ook in 

2015 had de enkele ingediende klacht, evenals de meeste klachten in 

voorgaande jaren, betrekking op communicatie. 

Interne contactpersonen 

De interne contactpersonen zijn in 2015 even vaak geraadpleegd dan 

in 2014. Daarbij dient wel te worden aangetekend, dat de input van 

* Eén melding van schoolorganisatorische aard, was afkomstig van  

niet minder dan vijf ouderparen; 

** Meldingen betreffende situaties die buiten de invloedssfeer van 

school liggen, en derhalve strikt genomen niet bij de interne 

contactpersoon thuishoren. 
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Resultaten blijvend omhoog 
De directie van de Bareel is samen met het team erin geslaagd 

om de resultaten van de school blijvend te verbeteren. Het 

roer ging een tijd geleden drastisch om op de school en werd 

er een nieuwe koers ingezet. De focus moest weer duidelijk op 

het onderwijs komen te liggen.  Uiteraard ging dit proces niet 

zonder horten en stoten en soms moesten ook minder populaire 

maatregelen genomen worden. Maar het resultaat mag er zijn!

Het succes van De Bareel stoelt op drie pijlers die direct en op 

vele manieren met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden:

De pijlers kun je op alle in een school belangrijke domeinen 

toepassen.

Hoe deden ze het?

Duidelijk was van begin af aan dat de focus (weer) op leren 

moest komen. Om dit te bereiken zijn met het team en ook met 

de ouders als educatieve partners  goede en duidelijke afspraken 

gemaakt. Een simpel voorbeeld: 

De lessen starten om 8.15 uur. Tot 8.10 is er toegang tot de 

school ook voor ouders, daarna alleen nog maar voor leerlingen. 

De directie staat persoonlijk aan de ingang om de leerlingen en 

ouders te begroeten en óok om deze afspraak te bewaken. In 

het begin was dit nog even wennen voor de notoire laatkomers 

maar inmiddels begrijpt iedereen dat op deze manier de lestijd 

bewaakt wordt.

Alles wat er op de Bareel in de klas gebeurt is vastgelegd op 

kaarten en wordt regelmatig onder de loep genomen. Dit zorgt 

voor continuïteit en borging. De bouwoverleggen zijn voornamelijk 

inhoudelijk.

Om de inhouden stevig neer te zetten en vast te houden is 

rust, structuur en regelmaat nodig. Dit vraagt om een bepaalde 

houding van de teamleden en leerkrachtgedrag. Op De Bareel 

kennen ze geen ‘lastige’ kinderen, maar wel kinderen die soms 

‘last hebben’. In het laatste geval is het heel belangrijk om snel 

naar de oorzaak hiervan te kijken. De leerlingen worden positief 

benaderd. Uiteraard moet er soms corrigerend opgetreden 

worden, maar dit wordt klein gehouden. Positief belonen 

daarentegen wordt ‘groot’ gedaan. Op de Bareel heeft men 

geleerd om in mogelijkheden en oplossingen te denken. 

De Bareel heeft –hier komen de pijlers houding en verhouding 

in beeld- een gedragsprotocol. Deze wordt o.a. ingezet in 

coachgesprekken en ook de verbinding met de ouders moet 

positief zijn. Een belangrijk element in het geheel is reflectie. 

Voortdurend evalueren team en directie of zij op de goede weg 

zijn.

Strak georganiseerd

Het plan was strak opgezet en om het te laten slagen was het zaak 

dat iedereen zich eraan hield. Opvallend genoeg verminderde 

met de strakke organisatie ook de werkdruk. Voor iedereen is 

duidelijk wat verwacht wordt, wat de afspraken zijn en alles wat 

daarbuiten valt komt in eerste instantie niet in de klas terecht. 

De Bareel heeft er bewust voor gekozen om een no-nonsense 

school te zijn. 

Goed beschouwd werken alle groepen op vijf niveaus: de leerstof 

wordt standaard op drie niveaus aangeboden. Daarnaast is er 

een plusklas voor de toppers en krijgen leerlingen die meer hulp 

nodig hebben nog eens extra zorg met behulp van de slimme 

inzet van onderwijsassistenten. De Bareel heeft de luxe van een 

eigen, goedlopende, BSO waarbij de medewerkers BSO onder 

schooltijd ook in de klas ingezet kunnen worden.

Verder werkt de school met een continurooster. Dit geeft ruime 

mogelijkheden tot studiedagen. De studiedagen worden veelal 

ingezet voor het maken van groepsplannen en rapporten. 

Ouders moesten in het begin best wennen  maar ervaren nu de 

werkwijze en de duidelijkheid als erg prettig. 

Rol van de directie

De directie ziet zichzelf vooral faciliterend. Het zijn immers de 

leerkrachten die het moeten doen in de klas. Aan de directie de 

taak om de voorwaarden te scheppen en te bewaken dat dit ook 

kan gaan gebeuren. Uiteraard kunnen zij, als het nodig is, ook 

daadkrachtig optreden. Zij hanteren geen beslist geen verborgen 

agenda en communiceren open.

Inhoud

Houding Verhouding
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de interne contactpersonen ten behoeve van dit jaarverslag althans in 

kwantitatief opzicht nogal te wensen heeft overgelaten. Anderzijds was 

de aangeleverde input in kwalitatief opzicht wel van een prima niveau. 

Voorts dient te worden opgemerkt dan één casus feitelijk aan de 

orde was gesteld door niet minder dan vijf ouderparen. Bovendien is 

melding gemaakt van veel onrust bij de scholen die een fusie hebben 

doorgemaakt. Die geluiden waren evenwel te diffuus, om opname als 

‘melding’ dan wel ‘klacht’ in het overzicht te rechtvaardigen. 

Door de toevoeging van de categorie ‘anders’ wordt duidelijk dat de 

interne contactpersonen nogal eens worden benaderd met kwesties die 

strikt genomen niet binnen hun aandachtsgebied vallen. Zoals gezegd 

tekent dat beeld zich zeker niet uitsluitend bij Tabijn af. Een factor van 

belang hierbij is, dat veel interne contactpersonen hun rol combineren 

met die van intern begeleider. Dit maakt dat de afbakening van het 

eigen aandachtsgebied in sommige gevallen niet erg helder is. Aan 

de consequenties en de valkuilen hiervan, wordt overigens in iedere 

jaarlijkse bijeenkomst aandacht besteed. 

In het jaarverslag van 2014 werd gesignaleerd, dat de meldingen/

klachten nogal ongelijk verdeeld waren over de interne contactpersonen. 

Dit jaar tekent dit beeld zich nog steeds af. Vele contactpersonen 

ontvingen geen enkele melding, terwijl sommigen herhaaldelijk zijn 

benaderd. Nu deze constatering niet incidenteel meer is, zou het goed 

zijn de achtergrond er van te analyseren. Dit zou kunnen gebeuren 

tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. 

Externe vertrouwenspersonen 

Bij de externe vertrouwenspersonen is het in 2015 uitermate rustig 

geweest. 

Hoewel uit de enkele interventie door de externe vertrouwenspersonen 

uiteraard geen conclusies vallen te trekken, moet wel worden 

opgemerkt dat alle klachten sinds het jaar 2013 op de één of andere 

manier te maken hadden met communicatie door schooldirectie dan 

wel medewerkers. Dat beeld wijkt overigens, zoals vorig jaar al is 

aangegeven, niet erg af van het landelijke. 

Het aantal adviesvragen is beperkt gebleven tot twee. Mocht de 

verklaring hiervoor te vinden zijn in het feit dat medewerkers en 

directies nog niet optimaal geïnformeerd zijn over de mogelijkheid tot 

het stellen van dergelijke vragen, dan valt te overwegen dit nogmaals 

onder de aandacht te brengen. Dit geldt temeer, omdat beide gestelde 

adviesvragen hoogst relevant waren. Eén adviesvraag had betrekking 

op nogal complexe materie, en bovendien op een situatie met een 

bijzonder hoog afbreukrisico.

Preventie-activiteiten van de interne contactpersonen 

Aan de hand van de door de interne contactpersonen ingeleverde 

informatie is het volgende overzicht van ondernomen acties in het kader 

van preventie tot stand gekomen. 15 van de 22 scholen hebben de 

gevraagde informatie aangeleverd. 

Preventie-activiteiten  

Preventie-activiteiten naar leerlingen 

Voorstellen ICP in de klas (met groepen/groepjes gepraat) 5

Melding naam/taak contactpersoon in de klassen/schoolgids 1

Brievenbus 3

Specifieke aandacht voor gedragsthema’s in de klas 4

Gedragsregels (rijm/pictogram) maken en/of bespreken in de klassen 2

Noemen taak/persoon ICP in de klassen 1

Poster in school met gegevens ICP 

Leerlingenraad 
2

Preventie-activiteiten binnen het team  

Informatie over interne contactpersoon tijdens teamoverleg 8

Met collega’s gesproken over kinderen 1

ICP maakt deel uit van team dat pestprotocol evalueert 1

Vreedzame School, School Wide Positive Behaviour, Rots & Water, Kanjermethode e.d 4

Verder uitwerken gedrags-/pestprotocol 2

Uitwerken uniforme werkwijze in opvolgen/ toepassen schoolregels 1
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Werkzaamheden externe vertrouwenspersonen in 2015 

Het streven van Tabijn is om zoveel mogelijk klachten intern te kunnen 

afhandelen, bij voorkeur op schoolniveau. Om dit te realiseren is het 

nodig dat de interne contactpersonen goed weten wat er van hen 

wordt verwacht, zodat ze op een goede manier kunnen doorverwijzen 

als ze worden geconfronteerd met een melding of klacht. Ook is het 

van belang dat schooldirecties een klagende ouder of werknemer niet 

direct doorverwijzen naar het bestuur, maar zoveel mogelijk proberen 

om zelf de klacht op te lossen, eventueel met hulp van de externe 

vertrouwenspersoon. Uiteraard voor zover dit mogelijk is gezien wet- 

en regelgeving (met name de meld- en aangifteplicht). 

Scholing 

Om het bovenstaande te bevorderen wordt er jaarlijks een 

scholingsbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft op 17 november 2015 

plaatsgevonden. Speciale aandacht is besteed aan de onderwerpen 

‘informatieplicht gescheiden ouders’ en ‘oordeelsvorming’ (n.a.v. een 

onderzoek van het SCP). 

Tijdens de training in november werd duidelijk dat er een aantal 

nieuwe interne contactpersonen waren die behoefte hadden aan een 

basistraining. Deze vraag is doorgegeven aan de sectormanager HRM. 

Verslaglegging 

Ten aanzien van het jaar 2014 kon worden gemeld dat de registratie door 

de interne contactpersonen sterk was verbeterd. In kwalitatief opzicht 

geldt dat onverkort ook voor 2015. De respons was in kwantitatieve zin 

evenwel, ook na rappel, nogal gedaald en zelfs teleurstellend.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies: 

2015 is het eerste volledige jaar geweest, waarin ‘nieuwe’ externe 

vertrouwenspersonen ter beschikking stonden van Tabijn. 

Enerzijds moet geconcludeerd worden, dat de inzet van de externe 

vertrouwenspersonen zeer beperkt is gebleven. Anderzijds hebben 

de vertrouwenspersonen wel de indruk, dat de contacten die er 

met functionarissen van Tabijn zijn geweest steeds tot wederzijdse 

tevredenheid hebben geleid. Met name de bijeenkomst met de interne 

contactpersonen is door de deelnemers, ook blijkens de evaluatie, als 

waardevol ervaren. 

De interne contactpersonen lijken overigens inmiddels stevig ‘in het 

zadel’ te zitten. Dit valt op te maken uit het overzicht van activiteiten 

die zij op de scholen hebben ontplooid ten behoeve van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. De aandacht voor (bij)scholing in de afgelopen 

jaren draagt hier mogelijk aan bij. De indruk bestaat dat de interne 

contactpersonen zich inmiddels ‘bewust bekwaam’ voelen in hun rol. 

Voor het overige is het aantal meldingen en klachten in 2015 te gering 

geweest, om hieraan inhoudelijke conclusies te verbinden. 

Aanbevelingen: 

Regelgeving sociale veiligheid 

Zoals ieder schoolbestuur is ook Tabijn in 2015 opnieuw geconfronteerd 

met nieuwe regelgeving omtrent het (brede) onderwerp ‘sociale 

veiligheid op school’. Zonder aan het nut daarvan te willen tornen, moet 

wel worden vastgesteld dat inmiddels sprake is van versnippering ten 

aanzien van de diverse taken en rollen die met dit aandachtsgebied 

samenhangen. Inmiddels onderscheiden wij, naast de interne 

contactpersoon en de interne begeleider, ook de aandachtsfunctionaris 

N.B.: Voorts werd het bijwonen van externe studiedagen met betrekking tot het onderwerp pesten door twee interne contactpersonen genoemd.

Gesignaleerde knelpunten:

• Taken als ICP, IB en aandachtsfunctionaris lopen soms door elkaar heen, moeilijk onderscheid maken.

• Ik vind het een probleem dat de beginnerstraining niet geweest is. Je mist kennis van procedures

• Wij hebben te maken met ouders waar thuis veel besproken wordt over elkaars kinderen. Dit zorgt voor problemen

 buiten de school die doorsijpelen in de klas. Er wordt veel via de mail gecommuniceerd en de whats-app, zonder de 

 direct betrokkenen te benaderen.

• Social media geeft soms ruimte voor pestgedrag. Dit gebeurt buiten school, maar verhoogt de druk op de groep 

 binnen de school en heeft gevolgen in de klas.

• Lastig is dat het in de waan van de dag vaak vergeten wordt om een formulier in te vullen na akkefietjes als schoppen, 

 vechten etc. De leerkrachten komen ook al om in de administratie.

Preventie-activiteiten richting ouders 

Ouderavond over pesten/gedragsthema’s 2 2

Introductietekst / nieuwsbrief 5 5

Informatie via schoolgids 5 5

Uitleg tijdens ouderavond 1 1
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en de pestcoördinator. De onderlinge begrenzing van deze rollen is 

niet altijd even helder. In de praktijk kan dit leiden tot onduidelijkheid 

met, in het ergste geval, handelingsverlegenheid tot gevolg. De actuele 

discussies over de versnippering bij Jeugdzorg leren ons, dat dit 

ernstige gevolgen kan hebben. 

Een verkenning door bureau De Vertrouwenspersoon leverde op, dat 

deze onduidelijkheid ten aanzien van de begrenzing van de verschillende 

rollen door de verschillende functionarissen inderdaad in forse mate 

ervaren wordt, en ook als problematisch wordt gezien. Ook tijdens de 

bijeenkomst van de interne contactpersonen bij Tabijn in november 

2015 werd duidelijk, dat men naar eigen zeggen onvoldoende inzicht 

heeft in de onderlinge samenhang van de verschillende rollen. Dit blijkt 

ook uit de door de interne contactpersonen ervaren ‘knelpunten’, welke 

zijn beschreven op pagina 42 van dit verslag. 

Het valt dan ook aan te bevelen, op een meer gestructureerde wijze te 

inventariseren of de genoemde onduidelijkheid ten aanzien van de rollen 

ook bij de scholen van Tabijn speelt. De Vertrouwenspersoon ontwikkelt 

momenteel informatiemateriaal met betrekking tot dit onderwerp, en 

kan desgewenst ook ondersteunen bij het tot stand brengen van een 

heldere structuur in deze materie. 

Gegevens externe vertrouwenspersoon 

Zeker nu het aantal meldingen en klachten een dalende lijn vertoont, 

blijft het aanbeveling te verdienen om minimaal één keer per jaar 

aandacht te besteden aan de externe vertrouwenspersoon. Wie is 

het, waarvoor kan zij worden benaderd (en waarvoor uitdrukkelijk niet) 

en hoe kan er contact worden gelegd. De nieuwsbrief is een geschikt 

medium als het om de werknemers gaat, wellicht kan er ook een keer 

richting ouders een informatief stukje worden verspreid. 

Taak interne contactpersoon 

Uit het overzicht van ondernomen preventie-activiteiten blijkt dit jaar 

opnieuw, dat de interne contactpersonen onverminderd aandacht 

besteden aan hun eigen rol. Het verdient aanbeveling dit te blijven 

ondersteunen. Overigens zal hieraan ook tijdens de jaarlijkse scholing 

steeds weer aandacht aan worden besteed. 

Eén van de taken van de interne contactpersonen is zorg te dragen voor 

een nauwgezette registratie van behandelde meldingen en klachten en 

van de ondernomen preventie-activiteiten. Het is dan ook teleurstellend 

te noemen, dat van een derde van de scholen geen input ten behoeve 

van het jaarverslag is ontvangen. Daarbij moet worden aangetekend dat 

de respons vorig jaar weliswaar hoger was, maar dat om dit te bereiken 

een vier of zelfs vijf maal herhaald rappel nodig bleek te zijn. De matige 

respons leidt ertoe, dat het in dit jaarverslag geschetste beeld zelfs 

enigszins onvolledig zou kunnen zijn. Dat valt, ook in het licht van de 

inspanningen die de overige interne contactpersonen hebben geleverd, 

te betreuren. 

Het voorstel is, hier tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het najaar van 

2016 andermaal, en met enige klem, aandacht aan te besteden.
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11.1 Samenstelling Raad van  
 Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2014 

was als volgt:

• Voorzitter, de heer A.J.M. de Wit (voorzitter College van Bestuur 

ROC Kop van Noord-Holland)

• Vicevoorzitter, de heer S. van Keulen (adviseur en interim-manager)

• Lid, mevrouw S.C.G. de Boer (voormalig bestuurder  Dunamare 

Onderwijsgroep)

• Lid, de heer R.C.A. Deen (management development Tata Steel)

• Lid, mevrouw M. van Tunen-Geldermans 

(Bedrijfsvoeringsspecialist E  bij de eenheid Noord-Holland 
Nationale politie).

11.2 Nevenfuncties Raad van  
 Toezicht
A.J.M. de Wit: 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rataplan

Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West

Lid bestuur Stichting Noorderlicht

Lid Raad van Commissarissen Wooncompagnie

Lid bestuur VNO/NCW Noordwest-Holland

R.C.A. Deen: 

Bestuurspenningmeester Stichting Het Filmgesprek

S. van Keulen:

Voorzitter stichting Op Eigen Wieken te Heemstede

S.C.G. de Boer:

Adviseur governance voortgezet onderwijs

Voorzitter Adviesraad woningcorporatie Ymere Haarlemmermeer

Bestuurslid NMCX, Centrum voor Natuur en Milieu 

Lid Adviesraad Stichting Bouwland

Taalcoach Vluchtelingenwerk Nederland

M. van Tunen-Geldermans:

Geen nevenfuncties.

11.3 Werkgeversrol 
De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De 

voorzitter en de vicevoorzitter hebben daarom met de heer Gaemers, 

voorzitter van het College van Bestuur, het jaargesprek 2015 gevoerd. 

Van dit gesprek brachten zij verslag uit aan de Raad van Toezicht.

11.4 Toezichtcyclus
In 2009 heeft de Raad van Toezicht in de notitie “Kwaliteitszorg Tabijn” 

vastgelegd welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft voor 

het toezicht houden. Deze notitie is verder uitgewerkt in een cyclus 

van vier jaar waarin alle onderdelen systematisch aan de orde komen.

• Het jaar 2015 was het vijfde jaar van deze cyclus waarin de 

volgende thema’s zijn besproken: 

• De financiële rapportage per kwartaal (3 keer)

• Managementrapportage per kwartaal (4 keer)

• Het jaargesprek College van Bestuur

• De zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht

• Bestuursverslag-jaarrekening

• Begroting en jaarplan

• Rapportage onderwijsinspectie

• Ziekteverzuim

• Opbrengsten onderwijs (onderwijskwaliteit en risicoanalyse)  

door de algemene directie (3 keer)

• Marktaandeel-leerlingenaantal

• Jaarlijkse gesprek Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur  

van de GMR

• Functioneren bovenschools management

11.
JAARVERSLAG 
RAAD VAN TOEZICHT
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11.5 Vergaderingen
De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast 

de onderwerpen uit het toezichtkader kwamen o.a. de volgende 

zaken aan de orde:

• Code goed bestuur primair onderwijs 

• Strategische samenwerkingen Tabijn

• Procedure en benoeming nieuwe accountant

• Honorering Raad van Toezicht

• Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

• Stakeholders Tabijn

• Buitenschoolse opvang (BSO), peuteropvang en de ontwikkeling 

richting Integrale Kind Centra (IKC) 

Rode draad door alle gesprekken is de kwaliteit van het onderwijs en 

vooral de borging en de verbetering daarvan. 

In 2015 heeft de Raad van Toezicht meer dan ooit stilgestaan bij de 

onderwijskwaliteit en de eventuele risico’s daarbij. Niet in de laatste 

plaats door tegenvallende opbrengsten van het onderwijs bij een 

aantal scholen. Er zijn meerdere gesprekken met bestuur en de 

onderwijsdirectie gevoerd. Het leidde tot aanbevelingen over:

–  het dashboard met informatie over de kwaliteit;

–   de wijze waarop resultaten worden gevolgd en interventies 

 worden gepleegd;

–   de ondersteuning van directie en teams;

–  de evaluatie van de resultaten.

Het heeft  geleid tot de afspraak dat de Raad van Toezicht de 

onderwijsopbrengsten voortaan nog nadrukkelijker zal bespreken.  

De Raad van Toezicht constateert dat het plan van aanpak van 

het bestuur ten aanzien van verbetering van de opbrengsten goed 

heeft gewerkt. De scholen van Tabijn hebben in 2015 een zeer 

goed resultaat behaald op de Centrale Eindtoets. De Raad van 

Toezicht voert niet alleen overleg met de bestuurder, maar laat zich 

infomeren door mensen uit alle geledingen van de organisatie: de 

ondernemingsraad, de directie, de staf, de directeuren en andere 

vertegenwoordigers  van de scholen zelf. Dat gebeurt aan de hand 

van presentaties en werkbezoeken. De intensieve discussies over 

kwaliteit van het onderwijs illustreren dat ook de Raad van Toezicht 

een belangrijke, zij het indirecte, rol heeft met betrekking tot de 

verbetering van het primaire proces. 
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In 2015 heeft Tabijn de opzet directeurenberaad ‘nieuwe stijl’ voort-

gezet. Binnen deze opzet is er maandelijks een plenaire bijeenkomst 

en een bijeenkomst van de professionele leergemeenschappen 

(PLG). Het College van Bestuur zit de plenaire bijeenkomsten voor.  

Er worden onderwerpen besproken die vooral het Tabijnbelang dienen 

en waarvan het belangrijk is om met elkaar te discussiëren over de 

consequenties ervan. De adviserende rol van het directeurenberaad 

krijgt hierdoor een stevige invulling. Besproken onderwerpen zijn: 

de relatie tussen het strategisch beleidsplan en het schoolplan, 

voortgang cao, de gesprekkencyclus, de professionele leercultuur, 

het taakbeleid, het beleidsplan Plusleerlingen, het beoordelingskader 

van de onderwijsinspectie, de strategische samenwerking met de 

VU. De bijeenkomsten worden voorbereid door de klankbordgroep. 

De samenstelling hiervan is: College van Bestuur, leden algemene 

directie, sectormanager HRM en bestuursondersteuning en drie 

schoolleiders.

Directeuren ontmoeten elkaar ook maandelijks in de PLG. Er zijn drie 

PLG’s samengesteld. De agenda wordt door de leden van de PLG 

bepaald. 

De nieuwe werkwijze is met de directeuren geëvalueerd.  

Deze is positief beoordeeld. Wel is er aandacht gevraagd voor 

de communicatiepatronen en -wijzen in het directeurenberaad. 

Na overleg is er afgesproken dat een viertal directeuren en de 

sectormanager HRM de rol van procesbegeleider op zich nemen. 

Zij observeren tijdens het overleg en geven aan het einde van de 

bijeenkomst feedback. De eerste ervaringen zijn positief. Het wordt 

als leerzaam ervaren. 

12.
JAARVERSLAG 
DIRECTEURENBERAAD 
2015
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Tabijn en Welschap tekenen  
intentieverklaring  
Eind september 2015 hebben Tabijn en Welschap  een intentie-

verklaring getekend om te komen tot een vorm van een Integraal 

Kindcentrum  (IKC). De feestelijke ondertekening vond plaats 

op basisschool Het Rinket in het bijzijn van kinderen, ouders en  

medewerkers van beide organisaties. 

Door samen op te trekken slaan Tabijn en Welschap een brug 

tussen kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen van 0 tot 

12 jaar. Kinderen spelen en leren, binnen en buiten schooltijd.  

Zo bundelen zij hun kwaliteit en deskundigheid om te komen 

tot een samenhangend aanbod voor opvang, opvoedingsonder- 

steuning en onderwijs, dat bijdraagt aan de doorlopende ont- 

wikkeling van kinderen.

Na de ondertekening start op elke Heemskerkse Tabijnschool een 

onderzoeks- en uitwerkingstraject door de directeur van de school 

en leidinggevende van de BSO en/of peuterspeelzaal. Doel is om 

in juni 2016 te besluiten over de samenwerkingsvorm per Tabijn-

vestiging. 
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13.1 Financiële positie balansdatum
Per ultimo 2015 is er over het algemeen beschouwd sprake van een 

sterke financiële positie voor Tabijn. De belangrijkste graadmeters (zie 

overzicht kengetallen) de liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor 

laten gezonde waarden zien.

 

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa 

en de kortlopende schulden en is daarmee een maatstaf voor de 

mate waarin de organisatie aan haar kortlopende verplichtingen 

kan voldoen. Een current ratio liquiditeit van tenminste 1,0 kan als 

gezond worden aangemerkt; alleen dan zijn er immers voldoende 

geldmiddelen om de kortlopende schulden af te lossen. De current 

ratio liquiditeit van Tabijn bedroeg 2,0 per ultimo 2015. 

De solvabiliteit is een kengetal voor de mate waarin een organisatie 

op langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 

Door de inspectie van het onderwijs is in december 2012 besloten 

de minimum indicatie voor de solvabiliteit (de verhouding tussen het 

eigen vermogen en totaal vermogen) te verhogen van 20% naar 30%. 

De solvabiliteitsratio van Tabijn bedroeg 55% per einde 2015. Ook dit 

financiële kengetal bevindt zich derhalve boven de minimumnorm. 

De kapitalisatiefactor beoogt tot uitdrukking te brengen dat 

onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet 

of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De 

kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus 

boekwaarde gebouwen en terreinen) en totale baten. De bovengrens 

is gesteld op 35%. Bij Tabijn is deze ultimo 2015 36,9%. 

 

13.
FINANCIEEL BELEID
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13.2 Analyse van het resultaat
Tabijn heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een exploitatieresultaat van € 229.000 negatief. Het resultaat is gunstiger dan het negatieve 

begrote tekort à € 606.000.

Het verloop resultaat 2015 van de begroting naar de realisatie ziet er als volgt uit:

Het structurele resultaat is positiever uitgevallen dan begroot. 

De baten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer inkomsten 

ontvangen dan begroot voor de buitenschoolse opvang (BSO)  

ad. 154.000, Weer Samen Naar School (WSNS) ad. 111.000 en de 

overige baten ad. 84.000. 

Het incidentele resultaat is per saldo nagenoeg in evenwicht. 

Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid. In 2015 heeft er een 

verrekening plaatsgevonden over de periode 2012 tot en met medio 

2015. Rekening houdend met deze afrekening en een toename van 

het aantal instromers is er aan 2015 extra geld gedoteerd aan de 

voorziening.

In tegenstelling van een verwachte krimp van het aantal leerlingen 

tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 is Tabijn gegroeid. Dit heeft 

geleid tot extra rijksinkomsten voor zowel personele als materiele 

zaken.

Tabijn is per 1 januari 2014 uit het vervangingsfonds gestapt en 

eigen risicodrager geworden voor vervanging bij ziekte. Het positieve 

verschil tussen de interne premieafdracht en de intern gedeclareerde 

vervangingskosten is in een bestemmingsreserve ondergebracht. 

Vanwege het eigenrisicodragerschap is er eind 2015 voor het eerst 

een voorziening langdurig zieken gevormd. 

Per 1 januari 2015 is het schoolbestuur verantwoordelijk 

voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Uit het 

meerjarenonderhoudsplan bleek dat er de komende jaren minder 

aan de voorziening wordt gedoteerd dan de ontvangen inkomsten 

voor het buitenonderhoud.

Afrekening van subsidies uit voorgaande jaren en eenmalig niet 

begrote subsidies in 2015 heeft geleid tot eenmalige extra inkomsten.

Eenmalige baten zijn hoger dan begroot. De helft van deze 

eenmalige baten wordt veroorzaakt door de vrijval van het 

professionaliseringsbudget directie. Vanaf schooljaar 2012-2013 is 

er per jaar € 2.000 per directielid gereserveerd. In 2015 heeft er een 

afrekening plaatsgevonden, waarbij gemaakte opleidingskosten uit 

de jaren 2012 t/m 2014 verrekend zijn.

13.3 Investeringen en financierings- 
 beleid
Tabijn wil, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, binnen 

aanvaardbare risico’s, financiering aantrekken tegen zo laag 

mogelijke financieringskosten. Tabijn zal, als daar aanleiding voor 

is, afspraken maken met de huisbankier over een overeen te komen 

kredietlimiet. In het boekjaar 2015 heeft Tabijn geen financiering 

aangetrokken. Tabijn heeft (in het verleden) ongeveer 10% van haar 

liquide middelen belegd in obligaties.  

Analyse realisatie-begroting 2015 

Resultaat 2015   realisatie begroot verschil

Structureel  €        -249.000 €   -606.000 €  -357.000

Incidenteel    

Dotatie wachtgeldvoorziening € -560.000

Bekostiging groei € €160.000 

Eigenrisicodragerschap bij ziekte € 85.000 

Dotatie voorziening langdurig zieken €  -200.000

Dotatie onderhoudsvoorziening € 300.000

Subsidies € 115.000

Eenmalige baten € 120.000

   €  20.000

Resultaat € €        -229.000 €  -606.000 €  -377.000
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13.4 Treasuryverslag
Treasury heeft bij Tabijn als doel het beheersen van financiële risico’s. 

De primaire doelstelling van Tabijn is het werkzaam zijn op het gebied 

van het primair onderwijs. Financieren en beleggen is dan ook 

ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. De algehele 

doelstelling voor de treasuryfunctie bij Tabijn is dat deze de financiële 

continuïteit van de organisatie waarborgt. Tabijn heeft voldoende 

middelen liquide op de rekening-courant om op korte termijn aan 

haar betalingsverplichtingen te voldoen. Overtollige middelen zijn op 

een spaarrekening gezet welke direct opvraagbaar is. 

Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen 

benodigd zijn, is een goede informatievoorziening vanuit de 

organisatie noodzakelijk. Het gaat dan met name om inzicht in de 

kasstromen. In 2015 heeft Tabijn gehandeld overeenkomstig de 

vastgelegde afspraken in het treasury-statuut. Het treasury-statuut 

is opgesteld conform de regeling beleggen en beleningen voor 

onderwijs en onderzoek 2010.

13.5 Onderzoek en ontwikkeling
In het jaarverslag hoofdstuk 8 wordt verslag uitgebracht over 

onderzoek en ontwikkeling op de scholen van Tabijn. Alle gemaakte 

kosten en investeringen zijn in de jaarcijfers verwerkt.

13.6 Continuïteitsparagraaf
Het ministerie van OCW heeft de continuïteitsparagraaf in het leven 

geroepen om de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren 

beleid in kaart te brengen. Het opstellen van de continuïteitsparagraaf 

moet zorgen voor inbedding van het proces dat zicht biedt op de 

majeure ontwikkelingen in de nabije toekomst en het helder in beeld 

brengen van de gevolgen voor het resultaat en de vermogenspositie, 

en het gesprek hierover met de Raad van Toezicht. Voor Tabijn ziet 

dit er als volgt uit:

A1. Personele bezetting en leerlingaantallen

R = Realisatie

B = Begroting

Toelichting

Tabijn zit met haar scholen vooral in dorpen waarbij sprake is van 

afname van het aantal geboorten en daardoor afname van het aantal 

leerlingen. Tabijn verwacht de komende drie jaar een krimp van tus-

sen de 1,5% en 2% per jaar. In tegenstelling tot de verwachte krimp is 

Tabijn in 2015 ten opzichte van 2014 (peildatum 1 oktober) met 1,1% 

gestegen en is de verwachting dat het aantal leerlingen per 1 oktober 

2016 minder zal dalen dan 1%. 

Door de terugloop van het aantal leerlingen zal de komende jaren 

minder onderwijzend personeel nodig. Tevens zal het begrotingste-

kort in stappen de komende jaren afgebouwd worden. Dit zal leiden 

tot een terugloop van gemiddeld 61fte per jaar. De verwachting is 

dat dit door natuurlijk verloop (teruggang in werktijdfactor of berei-

ken pensioengerechtigde leeftijd) opgevangen kan worden. Tabijn is 

en blijft in gesprek met de 61 plussers over vervroegde uittreding. 

De reden is om op deze wijze ruimte te maken voor het behoud van 

de jonge leerkrachten. Vanaf 2018 is de uitstroom van medewerkers 

die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt groter dan de ver-

wachte krimp en zal er weer personeel geworven gaan worden.

Kengetal R-2015 B-2016 B-2017 B-2018

(stand 31/12)        

Personele bezetting in FTE        

• Management / Directie 38,3 38,3 38,3 38,3

• Onderwijzend personeel 290,0 290,0 286,0 280,0

• Overige medewerkers 61,9 61,9 60,9 58,9

• Totaal 390,2 390,2 385,2 377,2

         

Leerlingaantallen 1/10 5.546 5.430 5.336 5.250
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A2.  De meerjarenbegroting

Door jaarlijkse overbesteding, hogere investeringsvolume dan de afschrijving en een hogere onttrekking dan dotatie aan de voorzieningen zal 

de liquiditeit in 2016 met € 0,9mln teruglopen. Vanaf 2017 zullen en de jaarlijkse investeringen ten opzichte van de afgelopen jaren op een lager 

niveau gebracht worden, waardoor de boekwaarde van de Materiele vaste activa zal dalen en de dotatie aan de voorzieningen hoger zijn dan 

de onttrekking. Dit een positief effect zal hebben op de liquiditeit 2017 en 2018. De verwachting is dat de liquiditeit eind 2018 op hetzelfde 

niveau zal liggen als dat op eind 2015 (€ 4,3mln).

Activa  R-2015 B-2016 B-2017 B-2018

(x € 1.000)        

Vaste Activa        

Materiele VA 7.580 7.839 7.505 7.247

Financiële VA 436 436 211 211

Totaal vaste activa 8.016 8.275 7.716 7.458

Vlottende activa 6.146 5.216 5.804 6.183

Totaal activa 14.162 13.491 13.520 13.640

Passiva

Algemene reserve 2.380 2.176 2.115 2.311

Bestemmingsreserve publiek 3.141 2.845 2.656 2.460

Bestemmingsreserve privaat 2.269 2.269 2.269 2.269

Totaal eigen vermogen 7.790 7.290 7.040 7.040

Voorzieningen 3.283 3.112 3.391 3.512

Langlopende schulden 0 0 0 0

Kortlopende schulden 3.089 3.089 3.089 3.089

Totaal passiva 14.162 13.491 13.520 13.641

R = Realisatie

B = Begroting
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Staat van Baten en Lasten

Toelichting meerjarenbegroting

De daling van het aantal leerlingen op de Tabijnscholen leidt tot min-

der inkomsten. Aan de andere kant investeert Tabijn, met het strate-

gisch beleidsplan in de hand, om de kwaliteit van het onderwijs op de 

scholen in de breedste zin van het woord te verbeteren.

Tabijn zal een deel van haar reserve van 7,8 mln (ultimo 2015) aan-

spreken om de inkomstendaling en de kostenstijging op te vangen. 

De komende jaren zal de reservepositie teruglopen naar een aan-

vaardbaar niveau. 

Strategische beleidsplan 

Er zal de komende jaren gewerkt worden aan verbeteren eindop-

brengsten Tabijnscholen, stimuleren eigen verantwoordelijkheid van 

de leerlingen, ICT-vaardigheden van de leraren, leren met en van el-

kaar en leiderschap. Naast deze onderwerpen van het strategisch 

beleidsplan zijn er nog vier andere doelstellingen voor het komend 

jaar, te weten voorbereiden fusie basisscholen Uitgeest, bestuurs-

audit, kwaliteitszorg- en gesprekkencyclus. De begroting strategisch 

beleidsplan ziet voor de komende jaren er als volgt uit.

R = Realisatie

B = Begroting

Baten  R-2015 B-2016 B-2017 B-2018

(x € 1.000)

Rijksbijdrage 26.495 25.990 25.842 25.421

Overige overheidsbijdragen en subsidies 369 177 143 143

Overige baten 1.975 1.807 1.781 1.770

Totaal baten 28.832 27.974 27.766 27.334

Lasten

Personeelslasten 23.937 23.308 22.985 22.432

Afschrijvingen 1.219 1.202 1.107 978

Huisvestingslasten 1.914 1.927 1.903 1.903

Overige lasten 2.052 2.088 2.072 2.072

Totaal lasten 29.122 28.525 28.067 27.385

Saldo baten en lasten -290 -551 -301 -51

Saldo buitengewone baten en lasten 61 51 51 51

Totaal resultaat -229 -500 -250 0

Incidentele baten en lasten in totaal resultaat 0 0 0 0
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Opmerking:
1 Van 1-9-13 tot 1-9-16 
2 Schooljaar 2015-2016 
3 Schooljaar 2016-2017 en volgende jaren

B1. Rapportage risicobeheersingssysteem

Interne beheersings- en controlesystemen zijn er op gericht te 

waarborgen dat de belangrijkste risico’s worden geïdentificeerd en 

dat passende beheersmaatregelen worden getroffen.

Binnen de organisatie worden periodiek rapportages opgesteld 

voor het bestuur, de schooldirecteuren en de controller. Periodiek 

vinden er afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de 

schooldirecteuren en de controller. Er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende instrumenten om de risico’s te beheersen:

• Treasurystatuut;

• Periodiek verbijzonderde interne controles;

• Planning & controlcyclus;

• Periodieke risicoanalyse;

• Functiescheiding en interne controle in processen;

• Externe controle door de accountant en de Inspectie van  

het Onderwijs.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

De belangrijkste risico’s voor de komende jaren zijn:

• Eventuele aanpassingen in de CAO die niet worden 

gecompenseerd;

• Hogere personeelslasten als gevolg van externe inhuur 

onderwijspersoneel door de Wet Werk en Zekerheid;

• Overheveling van LGF-financiering (Rijk) naar de 

Samenwerkingsverbanden;

• Oplopende afschrijvings- en ICT-kosten;

• Ontwikkeling van de leerlingaantallen;

• De onvoorspelbaarheid van de verlenging van subsidies met een 

bestedingsoogmerk met een tijdelijk karakter;

• De toename van de wachtgelduitkeringen (Tabijn voert zelfstandig 

wachtgeldbeleid).

Het beleid van Tabijn is er op gericht deze risico’s te beperken.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

In het bestuursverslag wordt uitgebreid de rol en inhoud van het 

toezichthoudend orgaan beschreven.

  begroot  begroot  begroot 

Project 2016 2017 2018 

Verbouwing school eigen rekening 59.000 68.000 73.000

Schoolmeubilair 2.200 2.200 2.200

Tabijnacademie 50.000  

Onderzoek Brein & Leren VU – Tabijn 1 30.000

Intern projectleider Brein & Leren 8.050

Gesprekkencyclus 18.000

Verbeteren eindopbrengsten inzet personeel 2 105.000

Verbeteren eindopbrengsten CPS etc. 33.000  

Alle leerlingen leren op hoog niveau 6.000  

ICT-vaardigheden van leraren 8.700  

Leren met en van elkaar 30.000  

Collegiale consultatie (leerkrachten) 5.000  

Ontwikkelen PLG (Kornak) 3.500  

Ouderportaal, digitaal portfolio en website 25.000 30.000 30.000

Voorbereiden fusie basisscholen Uitgeest 2.900  

Bestuursaudit met Salomo 4.650  

Evaluatie en bijstellen kwaliteitszorgcyclus 1.500  

Jaarplan (eindopbrengsten) 3 95.000 200.000 200.000

Jaarplan, nog nader in te vullen 3 12.5000 199.800 194.800

Saldo kosten 500.000 500.000 500.000
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A2 Kengetallen 2015 2014 Verandering

Leerlingen

Aantal leerlingen (per 1 oktober) 5.546 5.484 1,1%

KENGETALLEN

Kapitalisatiefactor 36,9%

bovengrens

35% 34,9% 5,9%

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus grond en boekwaarde gebouwen) en totale baten. 

Het geeft aan of Tabijn het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs.

Solvabiliteit 55,0%

ondergrens

30% 59,2% -7,1%

Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. 

Het geeft aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Liquiditeit (current ratio) 2,0

marge

0,5 -< 1,5 1,8 10,5%

Liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. 

Het geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. 

Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende.

Rentabiliteit -1,0%

marge

0%  -<  5% -0,9% -11,8%

Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.

KENGETALLEN

Exploitatieresultaat (x €1.000) €        229- €         191- -19,8%

Baten per leerling €    5.199 €    5.136 1,2%

Personele kosten per leerling €    4.316 €    4.261 1,3%

Overige kosten per leerling €       935 €       922 1,4%

Aantal Fte in dienst gemiddeld 390,2 392,0 -0,5%

Personele kosten per Fte. €  56.498 €  56.310 0,3%

Personele lasten ten opzichte van totale lasten 82,20% 82,22% 0,0%

Ziekte verzuimpercentage 5,4% 5,1% 5,9%

Landelijk lag het gemiddelde over 2014 op 6,0%.
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 B1 Balans per 31 december 2015  (na resultaatverwerking) 

     

1 ACTIVA  31-12-2015 31-12-2014 

   EUR EUR

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa   7.580.102  8.052.268 

1.3 Financiële vaste activa   435.669  435.669 

          

 Totaal vaste activa    8.015.771  8.487.937

Vlottende activa       

1.5 Vorderingen   1.925.366  2.001.148 

1.7 Liquide middelen   4.220.597  3.047.763 

 Totaal vlottende activa    6.145.963  5.048.911

 Totaal activa    14.161.734  13.536.848

       

2 PASSIVA  31-12-2015 31-12-2014 

   EUR EUR

2.1 Eigen vermogen    7.789.467  8.018.319

2.4 Voorzieningen    3.282.997  2.641.564

2.6 Kortlopende schulden    3.089.270  2.876.964

 Totaal passiva    14.161.734  13.536.848
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 B2 Staat van baten en lasten     

3 BATEN Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 

  EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 26.494.840  26.072.054  26.047.743 

3.2 Overige overheidsbijdragen 361.622  246.517  270.697 

3.5 Overige baten 1.975.155  1.696.260  1.845.823 

        

 Totaal baten  28.831.617  28.014.831  28.164.263

        

4 LASTEN      

   

4.1 Personeelslasten 23.937.139  23.147.341  23.369.974 

4.2 Afschrijvingen 1.219.106  1.234.991  1.218.249 

4.3 Huisvestingslasten 1.914.076  2.258.402  1.693.294 

4.4 Overige lasten 2.051.377  2.031.610  2.142.844 

          

 Totaal lasten  29.121.698  28.672.344  28.424.361

 Saldo baten en lasten  -290.124  -657.513  -260.098

  

5 Financiële baten 61.229  51.000  69.324 

 Saldo fin. baten en lasten 61.229  51.000  69.324   

 Resultaat  -228.852  -606.513  -190.774
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B3 Kasstroomoverzicht over 2015

     

   2015 2014 

   EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat    -290.081  -260.098

       

Aanpassingen voor:       

Afschrijvingen   1.219.106  1.218.249 

Mutaties voorzieningen   641.433  24.614 

     1.860.539  1.242.863

       

Veranderingen in vlottende middelen      

 - Vorderingen   75.783  36.226 

 - Kortlopende schulden   212.305  -296.603 

     288.088  -260.377

     61.229  69.324

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten      

- ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    1.919.775  791.713

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Immateriële vaste activa     

(des)Investeringen in materiële vaste activa   -746.940  -851.261

(des)Investeringen in financiële vaste activa   0  0  

    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    -746.940  -851.261

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen

Mutatie overige langlopende schulden

Overige mutaties EV    0  0

Mutatie liquide middelen    1.172.835  -59.548

     

Beginstand liquide middelen   3.047.763  3.107.311 

Mutatie liquide middelen   1.172.835  -59.548 

       

Eindstand liquide middelen    4.220.598  3.047.763
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B4 ALGEMENE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen 

Stichting Tabijn is statutair gevestigd op de Trompet 1960, 1967 

DB Heemskerk. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het 

katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen 

bijzonder basisonderwijs. Stichting Tabijn stelt zich niet hoofdelijk 

aansprakelijk voor uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 

en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is RJ 

660 Onderwijsinstellingen toegepast. Voorts is rekening gehouden 

met van toepassing zijnde ministeriele regelingen. Alle vermelde 

bedragen zijn in euro’s.

Waardering van de activa en de passiva 

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij 

hieronder anders is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting 

wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

Schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa, verplichten, baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten bij stichting Tabijn effecten, 

vorderingen, liquide middelen en langlopende en kortlopende 

schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare 

transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële 

instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toereken- 

bare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 

de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke 

geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De afschrijvingen vinden lineair en naar vastgestelde periode plaats 

op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor 

worden de volgende afschrijvingspercentages onderscheiden:

Gebouw:  2,5% 

Verbouwing:  5% 

Inventaris en apparatuur: 5%  -  12,5%

Leermiddelen:  12,5% 

Auto’s:  25%  -  33,3%

Schoolinventaris :  5%  -  6,7% 

ICT:  20%  -  33,3% 

Digitale schoolborden:  12,5% 

Installaties:  12,5% 
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Op de aankoop van de grond vindt geen afschrijving plaats. De 

gebouwen, terreinen en inventaris, bekostigd via gemeentewege, 

behoeven niet te worden verzekerd tegen brand- /inbraak-/storm- 

en waterschade. De gemeente draagt het risico. De gebouwen en 

terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch 

eigendom. De permanente gebouwen waarin de scholen gehuisvest 

zijn en de terreinen zowel bebouwd als onbebouwd, zijn, voor 

zover niet anders wordt aangegeven, juridisch eigendom van 

het schoolbestuur. De economische eigendommen berusten bij 

de gemeenten. Zodra de gebouwen en terreinen niet meer voor 

onderwijs gebruikt worden, dient het schoolbestuur deze gebouwen 

en terreinen over te dragen aan de gemeente. Kosten voor groot 

onderhoud worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. 

Financiële vaste activa 

De onder de beleggingen opgenomen obligaties zijn gewaardeerd tegen 

de verkrijgingsprijs. Aangezien de obligaties tot einde looptijd worden 

aangehouden, vindt geen aanpassing plaats naar lagere beurswaarde. 

Vorderingen 

De vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde (inclusief transactiekosten). De vorderingen zijn daarna 

opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover nodig zijn 

voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid in aftrek genomen. De 

vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en 

staan, tenzij anders wordt vermeld, ter vrije beschikking. 

EIGEN VERMOGEN 
Algemene reserve 

De algemene reserve dient voor het opvangen van positieve en 

negatieve exploitatieresultaten. De reserve kan in specifieke situaties 

door stichting Tabijn voor bepaalde doeleinden worden aangewend. 

Dit met de uitdrukkelijke instemming van de Raad van Toezicht.

BESTEMMINGSRESERVES PUBLIEK 
Exploitatiereserve scholen 

De exploitatiereserve scholen wordt gebruikt om de positieve of 

negatieve exploitatieresultaten mee te verrekenen. De reserve kan 

in specifieke situaties door de school worden aangewend, mits de 

ondergrens niet wordt bereikt. 

Eigenrisicodragerschap bij ziekte 

Tabijn is per 1 januari 2014 uit het vervangingsfonds gestapt en 

eigen risicodrager geworden voor het ziekteverzuim. De reserve is 

bestemd om vervangingskosten bij ziekte, hoger dan verwacht, te 

kunnen opvangen. 

Bestemmingsreserves privaat: 

Het resultaat van de buitenschoolse opvang en de kosten 

leerlingenvervoer zijn onder de bestemmingsreserve privaat gebracht. 

Door fusie per 1 januari 2014 zijn de gelden van de steunstichting 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor : 

• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum 

onzeker zijn, maar redelijkerwijs is in te schatten; 

• Op de balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te verwach-

ten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs 

te schatten is; 

• Lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt 

waarvan de oorsprong in het verslagjaar of in het voorgaand ver-

slagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig 

te verdelen over het aantal verslagjaren. 

Voorzieningen jubileumuitkeringen

Jaarlijks wordt de uitkering aan de voorziening onttrokken en het 

opgebouwde recht van de aanwezige werknemers op balansdatum 

aan de voorziening gedoteerd.
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Voorziening langdurig zieken

De voorziening wordt bepaald aan de hand van de zieke werknemers op 

31 december. Op basis van inschatting wordt de voorziening berekend.

Voorzieningen wachtgelduitkering

De voorziening wordt bepaald aan de hand van het aantal wachtgelders 

waar aan het eind van het jaar toekomstige verplichtingen  tegenover 

staan. Op basis van inschatting en terugrekenen naar contante 

waarde wordt de voorziening berekend.

Voorziening onderhoud

De voorziening dient ter egalisatie van kosten onderhoud aan scholen 

met een planmatig karakter. De voorziening wordt gevoed door een 

jaarlijkse dotatie. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een looptijd van overwegend korter 

dan 1 jaar. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling 

(middelloon) getroffen die kwalificeert als een toegezegde 

pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een 

bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in 

de Regeling jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de 

jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent 

dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 

verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en 

beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden 

tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de 

balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten 

en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige 

jaren is niet beschikbaar.

GRONDSLAGEN BIJ DE EXPLOITATIE
Baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben en worden gesplitst over de scholen waarop zij 

betrekking hebben. 

Rijksbijdragen OC&W 

Rijksbijdragen (lumpsum) worden op basis van de jaarlijkse 

toekenning in de staat van baten en lasten van het betreffende 

verslagjaar verwerkt. 

Wet Normering Topinkomens 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. Bij de 

verantwoording van de bezoldiging in de jaarrekening is uitgegaan 

van de bepalingen zoals opgenomen in de ‘Regeling van de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2012, nr. 

WJZ/353186 (10126)’. 

GRONDSLAGEN BIJ BEPALING EXPLOITATIESALDO 
De scholen ontvangen de inkomsten, die door OC&W beschikbaar 

gesteld worden op basis van het leerlingenaantal, gemiddelde 

gewogen leeftijd (GGL) van de leerkrachten en andere vastgestelde 

wegingsfactoren. Naar rato, op basis van de totale inkomsten, 

worden de bijdrage bestuursbureau en algemene middelen bij de 

scholen in rekening gebracht. De werkelijke loonkosten en daarnaast 

alle lopende uitgaven en ontvangsten zijn verwerkt in de exploitatie. 

Hier vloeit een saldo uit voort wat verrekend wordt met de reserve van 

de school. Het bestuursbureau heeft een vast budget toegewezen 

gekregen. Maandelijks worden alle betreffende uitgaven van het 

bureau verwerkt en op het einde van het jaar vloeit hier een saldo uit 

voort. Dit wordt verrekend met de algemene reserve van het bureau. 

De algemene middelen worden op nacalculatiebasis verrekend met 

de scholen. 

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit 

overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar 

gekomen gelden zijn besteed. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet 

het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, 

de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren.

C Overige gegevens

C1 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIESALDO
Het negatieve resultaat over 2015 ad € 228.852 wordt als volgt 

verwerkt:

Algemene reserve (bestuur)  €   170.518 

Bestemmingsreserve publiek (scholen)  €   484.370-

Bestemmingsreserve publiek

Eigenrisicodragerschap bij ziekte  €  85.000 

Omschrijving bedrag

C2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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C3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer: 40712

Naam instelling: Tabijn

Adres: De Trompet 1960, 1967 DB Heemskerk

Postadres: Postbus 280, 1960 AG Heemskerk

Telefoon: 0251-230082

E-mailadres: onderwijsbureau@tabijn.nl

Website: www.tabijn.nl

Tabijn is het bevoegd gezag van de volgende scholen:

15.
BASISINFORMATIE

Gemeente Brinnr School Adres Telefoon e-mail

Alkmaar 14FJ DURV! Amstelstraat Amstelstraat 7

1823 EV Alkmaar

072 - 512 04 06 durv@tabijn.nl

Alkmaar 14FJ DURV! Elgerweg Elgerweg 39

1825 KA Alkmaar

072 - 562 80 60 durv@tabijn.nl

Alkmaar 14FJ DURV! Tochtwaard Tochtwaard 22

1824 EZ Alkmaar

072 - 561 08 99 durv@tabijn.nl

Bergen 03UC De Branding Pastoor van Kleefstraat 19

1931 BL Egmond aan Zee

072 - 506 99 95 branding@tabijn.nl

Bergen 05AO De Windhoek Herenweg 72A

1935 AG Egmond-Binnen

072 - 507 08 88 de.windhoek@tabijn.nl

Bergen 05MI Willem-Alexander Kapelweidtje 2

1861 JH Bergen

072 - 581 31 42 wa-school@tabijn.nl

Bergen 05JM Bosschool Rondelaan 30

1861 ED Bergen

072 - 581 31 95 bosschool@tabijn.nl

Castricum 03XY Visser 't Hooft Kemphaan 17

1902 KA Castricum

0251 - 65 59 06 het.hooftschool@tabijn.nl

Castricum 07QS Paulus 1e Groenelaan 88

1901 TE Castricum

0251 - 65 05 65 paulus@tabijn.nl

Castricum 09VP Cunera Vondelstraat 25

1901 HT Castricum

0251 - 65 08 60 cunera@tabijn.nl

Castricum 10OP Helmgras* Het Korte Land 3

1902 BA Castricum

0251 - 65 08 64 helmgras@tabijn.nl
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Gemeente Brinnr School Adres Telefoon e-mail

Castricum 10OP Helmgras* Dr. Van Nieveltweg 20

1901 GD Castricum

0251 - 65 17 64 helmgras@tabijn.nl

Heemskerk 05HH Het Rinket Bachstraat 20

1962 BD Heemskerk

0251 - 23 10 93 rinket@tabijn.nl

Heemskerk 07NJ Vlinder Frankrijklaan 2

1966 VD Heemskerk

0251 - 23 77 66 vlinder@tabijn.nl

Heemskerk 07US Otterkolken Prof. ten Doesschatestraat 

119 A

1963 AS Heemskerk

0251 - 23 26 88 otterkolken@tabijn.nl

Heemskerk 08ZV Leonardus Kerkweg 225

1964 KJ Heemskerk

0251 - 23 24 10 leonardus@tabijn.nl

Heemskerk 11EI Anne Frank Jan van Kuikweg 97

1964 BC Heemskerk

0251 - 23 16 50 anne.frank@tabijn.nl

Heemskerk 27YC De Bareel Waddenlaan 1

1967 EH Heemskerk

0251 - 23 04 68 bareel@tabijn.nl

Heiloo 08WB De Duif Mariënstein 180

1852 SN Heiloo

Postbus 176

1850 AD Heiloo

072 - 532 08 74 deduif@tabijn.nl

Langedijk 05SC Het Baken Bovenweg 68

1834 CG Sint Pancras

072 - 564 24 17 hetbaken@tabijn.nl

Langedijk 08PV J.D. van Arkel Museumweg 1

1721 BW Broek op Langedijk

Postbus 25

1720 AA

0226 - 34 23 22 arkel@tabijn.nl

Uitgeest 07VV Molenhoek Meidoornstraat 21

1911 BS Uitgeest

0251 - 31 01 73 molenhoek@tabijn.nl

Uitgeest 09AR Vrijburg Niesvenstraat 2

1911 VA Uitgeest

0251 - 31 31 38 vrijburg@tabijn.nl

Uitgeest 09XO Binnenmeer Langebuurt 31

1911 AS Uitgeest

0251 - 31 27 15 binnemeer@tabijn.nl

Uitgeest 28AN Kornak Benningskamplaan 60

1911 LP Uitgeest

0251 - 70 72 27 kornak@tabijn.nl

* Per 1 augustus 2015 zijn Toermalijn en Augustinus gefuseerd tot één school met vooralsnog twee locaties. 
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16. BIJLAGE: 
Overzicht netwerken

Netwerk Onderwerpen Frequentie
per schooljaar

Aantal 
deelnemers

Netwerk intern begeleiders Vaste onderwerpen: 

ESIS 

Kurzweil 

Ontwikkelingen in de SWV’s 

Halen en Brengen 

Intervisie

Overige onderwerpen: 

Groeidocument

Breinontwikkeling bij het jonge kind

Inspectiekader, ervaringen van de scholen  

5 x +/- 30

Netwerk leerkrachten groep 1 en 2 Kids Power!

Kindgesprek

2 x +/- 50

Netwerk leerkrachten groep 3 en 4 Hoe betrek je leerlingen bij de les? 

Kindgesprek

2 x +/- 45

Netwerk leerkrachten groep 5 en 6 Hoe betrek je leerlingen bij de les?

Kindgesprek

2 x +/- 45

Netwerk leerkrachten groep 7 en 8 Alle leerlingen leren op hoog niveau

Kindgesprek

2 x +/- 45

Netwerk adjunct-directeuren De (onafhankelijke) positie van de adjunct-directeur

Takenpakket

SWOT-analyse functie adjunct-directeur

Ervaringen uit de praktijk

presentatie teamdag

Werkbezoek aan Het Rinket

5 x 13

Netwerk mentoren Informatie over stage en studenten

Het actieve directe instructiemodel

Vragenronde

1 x 7

Netwerk ICT coördinatoren Office 365

Programmeren in het onderwijs 

Digitaal Portfolio d.m.v. het gebruik van Onedrive 

gebruikt op een school gecombineerd met Top 

Ondernemers

Prowise Presenter ProConnect

3D Printing

Social Schools

Strategisch ICT Beleid Competenties

4 x +/- 25
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Netwerk Onderwerpen Frequentie
per schooljaar

Aantal 
deelnemers

Netwerk contactpersonen Vaste onderwerpen:

Bespreken ervaringen van het afgelopen jaar 

(‘Rondje langs de velden’)

Overige onderwerpen:

Informatieplicht gescheiden ouders

Normen en waarden, adhv onderzoep SCP 

rondom social media

Integriteit voor contactpersonen  

(N.b.: doorgeschoven naar volgend jaar.) 

1 x 25

Netwerk Arbo-contactpersonen Wijzigingen arbowet

Campagne ‘Check je werkstress’

Digitaal veiligheidsplan

Risicoinventarisatie en –evaluatie

Ontruimingen en BHV

1 x 25

Netwerk stage coördinatoren Het mentorschap onder de loep

Tips & tops in uit de praktijk

Inventariseren stageplaatsen (jr. 1 t/m 3)

Stagedagen iPabo en Inholland

Inventariseren 4de jaars/ LIO plaatsen

Plaatsen van zorgstudenten

1 x +/- 15
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Ongecorrigeerde 

score 2013

Ongecorrigeerde 

score 2014

Ongecorrigeerde 

score 2015

Ondergrens 

2015

School na 3 jaren 

ingedeeld in 

fasen van EWS

1 Anne Frank 532,6 536,1 534,9 533,9

2 Arkel 538,6 532,1 539,9 534,6

3 Augustinus 537,4 535,0 534,6 534,3

4 Baken 535,5 534,3 537,9 534,8

5 Bareel 537,3 536,2 539,2 534,9

6 Binnenmeer 536,9 537,5 535,6 534,6

7 Bosschool 538,3 540,0 539,3 535,2

8 Branding 540,5 538,2 536,9 534,5

9 Cunera 536,6 535,0 537,7 534,9

10 Duif 538,0 536,0 535,6 534,3

11 Kornak 537,2 538,0 537,5 534,9

12 Leonardus 534,4 535,7 535,2 533,9

13 Molenhoek 536,3 536,3 537,4 534,5

14 DURV! 532,8 530,9 538,2 533,2

15 Otterkolken 538,4 532,0 537,9 534,9

16 Paulus 539,8 533,1 535,7 534,9

17 Rinket 528,7 537,5 538.6 529,6

18 Toermalijn 537,2 537,8 538,6 534,9

19 Visser 't Hooft 535,3 535,0 536,8 534,8

20 Vlinder 531,6 532,9 532,1 531,6

21 Vrijburg 533,7 533,7 539,4 534,2

22 Willem Alexander 537,0 535,3 534,0 534,9

23 Windhoek 530,9 532,4 539,6 534,9

 ONDER DE ONDERGRENS   ROND HET GEMIDDELDE

 TOT 0,7 BOVEN DE ONDERGRENS    BOVENGEMIDDELD

17. BIJLAGE: 
Cito-eindscores 2013-2015
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Resultaten kwaliteitsonderzoek inspectie schooljaar 2015-2016
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Kwaliteitsgebied 1 – Onderwijsresultaat

1.1 Resultaten op de kernvakken V V V V V V V V

Kwaliteitsgebied 2 – Onderwijsproces

2.1 Aanbod V G V V V G G G

2.2 Zicht op ontwikkeling G V V G G G G V

2.3 Didactisch handelen G G V V G V V G

2.4 Ondersteuning G V V G V G V N.B.

Kwaliteitsgebied 3 - Schoolklimaat en Veiligheid

3.1 Schoolklimaat G G G G V G G G

3.2 Veiligheid G G G G V G G G

Kwaliteitsgebied 4 - Kwaliteitszorg en ambitie

4.1 Evaluatie en verbetering G G G V G G G G

4.2 Kwaliteitscultuur G G V G G G G G

4.3 Verantwoording en dialoog G G V G V G G G

 G = GOED

 V = VOLDOENDE 

 N.B. = NIET TE BEPALEN

18. BIJLAGE: 
Resultaten kwaliteitsonderzoek inspectie
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19. BIJLAGE: 
Definities van de typen integriteitsschending

1. Financiële schendingen Onderwerpen 

1.1 Diefstal / verduistering Opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort zichzelf toe-eigenen.

1.2 Fraude Betreft intern misbruik, zoals bij vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften. 

Een concreet voorbeeld is declaratiefraude. Doel van de fraude is materieel persoonlijk gewin.

1.3 Overig Bijvoorbeeld afpersing, afdreiging en oplichting.

2. Misbruik positie en belangenverstrengeling

2.1 Ongeoorloofde nevenactiviteiten Het verrichten van nevenwerkzaamheden die de belangen van de organisatie (kunnen) 

schaden. Dit kan ook het niet melden van de (ongeoorloofde) nevenactiviteit omvatten als 

dat bijvoorbeeld aanleiding is voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.

2.2 Ongeoorloofde financiële belangen Het hebben van bepaalde financiële belangen of het verrichten van bepaalde financiële 

transacties kan oorzaak zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit kan ook het niet 

melden van het (ongeoorloofde) financiële belang omvatten als dit bijvoorbeeld aanleiding is 

voor een onderzoek of leidt tot een (disciplinaire) maatregel.

2.3 Omkoping (corruptie) Van corruptie is sprake wanneer een persoon een gift, dienst of belofte vraagt en/of aan-

neemt; en (vermoedelijk)als doel heeft om in zijn functie iets te doen of na te laten, al dan 

niet in strijd met zijn plicht. Zie verder WvS, art. 362.

2.4 Aannemen / vragen van geschenken, 

uitnodigingen

Hieronder vallen zowel het aannemen van geschenken boven de vijftig euro, als ook het niet 

melden van geschenken.

2.5 Favoritisme Oneigenlijke bevoordeling van medewerkers, vrienden, familie, partijgenoten. In sommige 

functies kan een functioneel legitimatiebewijs misbruikt worden voor het verkrijgen van enig 

persoonlijk voordeel. Bijvoorbeeld om korting of gratis toegang te bedingen, of om toegang 

te verkrijgen tot anders niet toegankelijk terrein. Bijvoorbeeld een medewerker van de bui-

tendienst die in zijn vrije tijd naar een afgesloten stuk strand gaat.

2.6 Overig Voorbeelden zijn draaideurconstructies, vriendjespolitiek, deelname aan aannemingen en 

leveringen aan openbare diensten.

3. Lekken en misbruik van informatie

3.1 Lekken van informatie Het bewust of onbewust geven van informatie aan onbevoegde derden.

3.2 Misbruik van informatie Het misbruik maken van informatie ten voordelen van de eigen persoon of derden, of ten 

nadelen van derden.

3.3 Raadplegen informatie Het onbevoegd raadplegen van vertrouwelijke registers, of uit vertrouwelijke registers deze 

raadplegen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn doeleinden dan waar-

voor deze bestemd zijn

3.4 Verlies/diefstal Verlies of diefstal van computers, laptops, usb-sticks, cd-roms of andere informatiedragers

3.5 Overig Overige vormen van lekken en misbruik van informatie die de integriteit van de organisatie 

aantasten, bijvoorbeeld het achterhouden van informatie.
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1. Financiële schendingen Onderwerpen 

4. Misbruik bevoegdheden

4.1 Ongeoorloofde opsporingsmethoden Het inzetten van bepaalde opsporingsmethoden en/of dwangmiddelen zonder de daarvoor 

vereiste officiële goedkeuring of zonder en dwangmiddelen enige gegronde noodzaak

4.2 Meineed Het onder eed of belofte verkondigen van een onwaarheid.

4.3 Valsheid in geschrifte Indien onwaarheid in officiële stukken wordt verkondigd. Ook het aanbrengen van verande-

ringen in stukken waarop moet kunnen worden vertrouwd, valt hieronder.

4.4 Afgifte van Vergunningen en legitimatie-

bewijzen

Het in afwijking van geldende voorschriften afgeven van vergunningen, legitimatiebewijzen, 

sluiting van huwelijken en dergelijke.

4.5 Overig Overige vormen van misbruik van bevoegdheden die de integriteit van de organisatie aan-

tasten.

5. Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels

5.1 Ongewenst gebruik email/internet Dit betreft niet alleen het (buitensporig) gebruikmaken van e-mail / voor internet privédoel-

einden, maar ook het gebruik van email/internet voor het bekijken en/of verspreiden van 

informatie die de integriteit van de organisatie aantast.

5.2 Misbruik van bedrijfsmiddelen Het (buitensporig) gebruikmaken van bedrijfsmiddelen voor privé-doeleinden. Zoals (mo-

biele) telefoon en bedrijfsauto.

5.3 Werkverzuim Het op zodanige wijze niet naleven van werkuren of het misbruik maken van ziekteverzuim, 

dat disciplinair optreden passend is.

5.4 Niet volgen van de procedures Door het niet naleven van procedures kan een goede taakvervulling van de organisatie in 

gevaar worden gebracht.

5.5 Slordig omgaan met bedrijfsmateriaal Het op zodanig wijze omgaan met bedrijfsmateriaal dat deze beschadigd raken of zoekraken.

5.6 Gebruik van alcohol Het op zodanig wijze gebruikmaken van alcohol- of drugs, dat disciplinair optreden passend is.

5.7 Overig Overige vormen van misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels die de 

integriteit van de organisatie aantasten.

6. Misdragingen in privé-sfeer

6.1 Financiële schendingen Zoals diefstal, fraude, oplichting

6.2 Ongewenste omgangsvormen  Zoals discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Dit kan ook huiselijk geweld 

betreffen.

6.3 Alcohol of drugs Dit betreft niet alleen alcohol- en drugsmisbruik, maar ook (gelegenheid geven tot) drugs-

handel. Bijvoorbeeld door het kweken van hennepplanten.

6.4 Ongewenste contacten Het onderhouden van ongewenste contacten in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld het aangaan 

van een relatie met een persoon met criminele antecedenten.

6.5 Overig Overige vormen van misdragingen in de privésfeer die de integriteit van de organisatie 

aantasten.

Bron: BIOS / CAOP
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