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VOORWOORD 
In dit jaarverslag blikt Tabijn terug op de bereikte resultaten en ontwikkelingen in 2017. Tabijn kreeg in 2017 
wederom niet te maken met de verwachte krimp, maar juist met een zeer geringe groei. Een resultaat waar Tabijn 
trots op is omdat hieruit blijkt dat ouders en kinderen (blijven) kiezen voor een Tabijn school! 
 
2017 was ook het jaar waarin ik als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur ben begonnen bij Tabijn en 
kennis heb gemaakt met deze prachtige organisatie: een organisatie die de focus heeft gelegd en nog steeds legt op 
de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten. Dat deze focus tot resultaat heeft geleid, blijkt onder andere uit 
het feit dat 23% van de Tabijnscholen bovengemiddeld heeft gescoord op de Centrale Eindtoets én dat basisschool 
De Bareel het predicaat ‘Excellente School’ heeft gekregen. Daarnaast wordt er op onze scholen ook aandacht 
besteed aan bredere opbrengsten, zoals ontwikkeling burgerschap, creativiteit, ondernemend leren en 
presenteren. Vaardigheden die onze kinderen, de burgers van de toekomst, heel hard nodig zullen hebben.  
 
De uitvoering van het strategisch beleidsplan 2014-2018 heeft alle aandacht en de resultaten daarvan in 2017 vindt 
u per doel terug in dit jaarverslag. Ontwikkelingen in de maatschappij gaan echter snel en dit vereist ook herijking 
of bijstelling van de beoogde doelen. Daarom hebben we gemeend om in het jaarplan 2017-2018 ook actuele 
ontwikkelingen mee te moeten nemen. Zo zijn voor het schooljaar 2017-2018 nieuwe doelen toegevoegd, zoals:  
⋅ project duurzame inzetbaarheid,  
⋅ strategisch personeelsbeleid,  
⋅ IKC ontwikkelingen waar kansen zijn,  
⋅ evaluatie en herziening van de kwaliteitscyclus,  
⋅ project optimalisatie managementinformatie   
⋅ aandacht voor de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

die in mei 2018 in werking treedt.  
 
Een ontwikkeling waar Tabijn in 2017 meer en meer mee te maken kreeg is de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een 
maatschappelijke ontwikkeling waar overigens alle PO organisaties zich mee geconfronteerd zien. Ondanks het feit 
dat Tabijn een ruim opgezette flexpool heeft, bleek deze niet altijd toereikend om een oplossing te bieden. Dit 
vraagt om nieuwe oplossingen en ook daar zet Tabijn op in.  
 
Doordat verbinding en vertrouwen als kernwaarden stevig verankerd zijn, kan er met zoveel betrokkenheid gewerkt 
worden aan de ambities. En hoewel er accentverschillen zijn per school, kan ik als bestuurder vaststellen dat al het 
onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel, directeuren, sectormanagers, ouders, GMR en MR’en, 
toezichthouders en bestuurders in goede samenwerking werken en willen werken aan de ambities van Tabijn, 
zodat we voor al onze kinderen onderwijs en opvang bieden die leiden tot een optimale ontwikkeling.  
 
Carla Smits, 
voorzitter College van Bestuur 
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1  DE ORGANISATIE TABIJN 
 

1.1 Kerntaken 
Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen 
bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op zes van haar 
scholen ook de buitenschoolse opvang. Op één school verzorgt Tabijn ook de peuteropvang zelf. Binnen de door 
Tabijn aangegeven kaders bepalen de scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 

1.2  Missie/visie 
Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor hoge kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan 
garant voor uitstekend en modern onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vanuit de kernwaarden verbinding, 
inspiratie, vertrouwen en ambitie worden medewerkers en leerlingen voortdurend gestimuleerd van elkaar te leren 
en te werken aan de eigen ontwikkeling en resultaten. Tabijn ziet ouders (en/of verzorgers of andere betrokkenen 
bij de leerling) als educatieve partners. 

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 sprake is van leerlingen die zich maximaal 
ontwikkelen, betrokken ouders, professionele leraren en teams, effectieve en inspirerende leiders en innovatie met 
behulp van ICT. 

Dit zijn onze vijf hoofddoelen: 

1. Leerlingen ontwikkelen zich maximaal. 
Leerlingen ontwikkelen hun talenten en leren (naar gelang hun mogelijkheden) op hoog niveau. Daarbij 
worden ze goed voorbereid 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 van elkaar en professionaliseren zich continu. Ze 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 en 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 de 21e eeuwse vaardigheden is de inzet van ICT in het onderwijsproces onmisbaar. Leraren 
maken in hun didactisch handelen en bij de organisatie van het onderwijs optimaal gebruik van de modernste 
ICT-middelen. 
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1.3  Organogram 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabijn vindt goed en deugdelijk bestuur zeer belangrijk. Tabijn is lid van de PO Raad en onderschrijft de Code Goed 
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1.4 Belangrijke ontwikkelingen 
Door ziekte was één van de twee leden van de algemene directie, mevr. F. Loth, in 2017 niet volledig 
arbeidsgeschikt. Zij is tijdelijk waargenomen door achtereenvolgens mevr. L. Kerssens (toenmalig schooldirecteur 
van de Bareel) en dhr. H. Ploeg (schooldirecteur van Helmgras).  

De voormalige sectormanager HRM en bestuursondersteuning, mevr. A. Kock, trad uit dienst per medio april 2017.  
Met ingang van juli 2017 is haar opvolgster, mevr. H. Tolsma gestart bij Tabijn.  

De samenwerking met de scholenbesturen Atrium en CPOW is gecontinueerd. De sectormanagers huisvesting en 
ICT zijn elk een dag in dienst geweest bij CPOW. De sectormanager administratie/financial controller was voor twee 
dagen per week als controller in dienst bij CPOW.  

Ook in 2017 heeft de ICT-dienst van Tabijn diensten verleend op het gebied van technisch en functioneel beheer 
aan Atrium. Op verzoek van Atrium heeft de ICT-dienst een eerste inrichting verzorgd van Office 365 voor het 
bestuursbureau en de scholen. Daarvoor is een aparte overeenkomst getekend. Het systeem is met wat nazorg op 
het gebied van gebruikerstraining succesvol opgeleverd. Daarmee is het project afgerond. Voor verdere 
ondersteuning van Office 365 heeft Tabijn verwezen naar externe partijen. Ook heeft de ICT-dienst van Tabijn 
tweedelijns technische ondersteuning geboden. Het aantal ondersteuningsverzoeken is afgenomen ten opzichte 
van 2016.  
 
In 2017 is er twee keer gestaakt door het primair onderwijs, op 5 oktober en op 12 december. Alle Tabijnscholen 
waren gesloten op deze dagen. De doelen van de staking waren: financiële middelen om de werkdruk te verlagen 
en verhoging van salarissen van leraren in het PO. 
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2.  ONDERWIJS EN OPVANG 
 
2.1  De beste basis: alle leerlingen leren op hoog niveau 
Tabijn heeft tot doel: ‘Het beste onderwijs in de regio; leren op hoog niveau’ en wil deze kwaliteit uitstralen en 
waarborgen. Tabijn wil dat er op iedere Tabijnschool voldoende tot goede resultaten worden behaald op de midden- 
en eindtoetsen (toetsen leerlingvolgsysteem Cito, vanaf groep 2 t/m groep 8), passend bij de leerlingpopulatie en de 
hoge verwachtingen van de school. Tevens heeft Tabijn doelen gesteld op het gebied van de opbrengsten op de CITO 
eindtoets groep 8.  

Tabijn heeft de ambitie dat alle leerlingen op alle scholen op een kwalitatief hoog niveau les krijgen. Om dit te 
bereiken maken we gebruik van de kwaliteitscyclus die door Tabijn is opgesteld. Deze cyclus zorgt er voor dat op 
schoolniveau twee keer per jaar de groepsresultaten worden geanalyseerd en interventies worden afgesproken. 
Twee keer per jaar bespreken de directeur en de intern begeleider met een lid van de algemene directie de 
resultaten van de school aan de hand van het Early Warning Systeem (EWS). De resultaten worden Tabijnbreed 
geanalyseerd in het managementteam (MT) en besproken met het directeurenberaad en de Raad van Toezicht. 
 
2.1.1 Evaluatie en herziening kwaliteitszorgcyclus 
De herziening van het kwaliteitszorgsysteem heeft vooral betrekking op de inhoud en het aantal vragenlijsten, soort 
en hoeveelheid vragen, de wijze van afname en de respondenten. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 zijn de 
vragenlijsten die in dat schooljaar moeten worden afgenomen, herzien. In de jaren daarop worden de overige 
vragenlijsten kritisch tegen het licht gehouden. Het resultaat is dat de kwaliteitscyclus bestaat uit relevante, 
kwalitatief goede vragenlijsten met een beperkt aantal relevante vragen voor het betreffende onderdeel. 
Het gaat om de volgende onderdelen: 

⋅ Ouderenquête 
⋅ Vragenlijst bovenschools management 
⋅ Vragenlijst opbrengsten  
⋅ Vragenlijst risicofactoren 
⋅ Driehoeksmeting leerling, ouders leerkracht 
⋅ Vragenlijst teamfunctioneren  
⋅ Vragenlijst leidinggeven  
⋅ Vragenlijst onderwijsleerproces  
⋅ Vragenlijst onderwijs en leren  
⋅ Onderzoek personeelstevredenheid  
  
De herziening van het draaiboek Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau dat in 2017 zou plaatsvinden heeft 
door ziekte van een lid van de algemene directie vertraging opgelopen. De planning van de herziening wordt 
aangepast en aangevuld met nieuwe vorm van zelfevaluatie en audit. Bij de herziening van de kwaliteitszorgcyclus 
wordt met het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie rekening gehouden.  
Uiteindelijk is het de bedoeling om met een beperkt aantal vragenlijsten op een efficiënte wijze alle thema’s uit het 
nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie bestrijken. Hiertoe zullen onderstaande actielijnen en activiteiten 
ingezet worden: 

• Onderzoek naar gevolgen toezichtkader onderwijsinspectie voor kwaliteitszorgcyclus Tabijn 
• Ontwikkelen van vragenlijsten die inhoudelijk beter op elkaar zijn afgestemd. 
• Onderzoek naar beperking van het aantal of clustering van aantal vragenlijsten in verband met 

enquêtevermoeidheid en werkdruk 
• Nieuwe planning over de vierjarige kwaliteitszorgcyclus 
• Training zelfevaluatie en audit nieuwe stijl 
• Volgens planning van de kwaliteitszorgcyclus uitvoeren driehoeksmeting personeels-, ouder- en 

leerlingtevredenheid 

Het schooljaar 2017-2018 zal het eerste jaar zijn waarin de nieuwe cyclus wordt uitgevoerd, met als start 
driehoeksmeting, herziening alle EWS vragenlijsten, vernieuwde versie digitale handboek kwaliteitszorgcyclus, 
zelfevaluatie en een audit van de eerste vier scholen  
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2.1.2 Toezicht onderwijsinspectie 
In 2017 zijn de Bosschool in Bergen, de Molenhoek in Uitgeest en de Visser ’t Hooftschool in Castricum door de 
inspectie bezocht. De scholen kregen een basisarrangement. Eind 2017 hebben alle Tabijn scholen een 
basisarrangement. Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage 8.5. 
 
2.1.3 Resultaten onderwijs 
De doelstelling dat 90% van de scholen boven de ondergrens van de inspectienorm zou scoren is helaas niet 
behaald. In mei 2017 hebben 18 scholen boven de ondergrens gescoord. Dit is 82%. 
De doelstelling dat 20 % van de scholen boven gemiddeld zouden scoren is wel behaald. Dit is 23%. 
Zie ook bijlage 8.6. 
Basisschool De Bareel ontving in januari 2017 het predicaat ‘Excellente school’. De jury roemde de enorme 
ontwikkeling die De Bareel de laatste jaren heeft doorgemaakt en uitgegroeid is tot een school waar een breed 
onderwijsaanbod wordt gerealiseerd en waar in het primaire proces met vijf instructieniveaus wordt gewerkt. Het 
excellentieprofiel is ‘onderwijs op maat’, met het doel dat ieder kind zich kan ontwikkelen op hoog niveau, binnen 
zijn of haar capaciteiten.  
De rapportage Excellente School De Bareel leest u in bijlage 8.13. 
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2.1.4 Versterking en gebruik van ICT 
Digiborden vervangen door Touchscreens 
Tabijn vindt het belangrijk dat de leerlingen modern onderwijs krijgen met eigentijdse digitale middelen. 
Al In 2003 is er een start gemaakt met het invoeren van digiborden. Deze borden zijn inmiddels verouderd en tonen 
steeds meer gebreken. Om het gebruik van ICT in het onderwijs te versterken is het noodzakelijk dat onze 
leerkrachten over goed ‘gereedschap’ kunnen beschikken.  
In de kerstvakantie 2016/2017 is een begin gemaakt met het vervangen van de digiborden door touchscreens. 
Gaandeweg 2017 zijn nog eens 31 defecte digiborden vervangen door Prowise touchscreens. In de komende jaren 
zullen alle digiborden vervangen worden. Voor leerkrachten is er een training georganiseerd rondom het gebruik 
van de Prowise touchscreens en de bijbehorende software Prowise Presenter. Uit praktische overwegingen is 
gekozen voor een bestuurslicentie voor de software Presenter. Deze standaardisering levert vooral voordeel op 
voor leerkrachten die van de ene naar de andere school verhuizen. 
 
ICT-competenties van leerkrachten 
In 2017 is er vooral ingezet op het vergroten van de kennis met betrekking tot de touchscreen software en het 
gebruik van OneDrive van Microsoft. OneDrive is een online (“in the cloud”) opslagruimte voor documenten en 
data. In het kader van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van 
kracht wordt, is de OneDrive een prima alternatief voor de onveilige usb-stick.  
 
2.1.5 Coöperatief leren 
In de klassen zijn coöperatieve werkvormen frequenter waarneembaar. De leerlingen bepalen veelal de indeling in 
de groepen. Dit is noodzakelijk om het samen leren effectief te laten verlopen. De leerlingen zijn zich bewust van 
hun eigen kennis en waardigheden en van de andere leerlingen en houden hier rekening mee. Het vertrouwen in 
elkaar en het respect voor elkaar groeit.  
 
2.1.6 21st century skills en onderzoekend houding 
In het strategisch beleidsplan 2014- 2018 zijn twee doelen geformuleerd die in elkaars verlengde liggen en veel 
overlap vertonen. Deze zijn samengebracht onder de titel ‘Stimuleren van 21e-eeuwse vaardigheden’ en luiden: 
⋅ Om het leren op hoog niveau te stimuleren wordt een onderzoekende houding bij leerlingen gestimuleerd 

(leerlingen leren o.a. samen te vatten, aantekeningen te maken, gebruik te maken van schema’s en mind maps, 
kritisch te denken, creatief en innovatief te zijn en hypothesen te ontwikkelen en te toetsen). 

⋅ In het werk van leerlingen zijn onder meer de volgende (21e -eeuwse) vaardigheden terug te zien: (intercultureel) 
kunnen samenwerken en in staat zijn om verantwoord om te gaan met digitale middelen en media. 

De 21e-eeuwse vaardigheden worden binnen Tabijn vooralsnog uitgewerkt in twee onderdelen, namelijk 
programmeren en wetenschap en techniek. 

Een medewerker van Tabijn heeft in samenwerking met de sector ICT een leerlijn programmeren ontwikkeld. Deze 
leerlijn is gepresenteerd in het directeurenberaad. Ook tijdens de netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten is er 
aandacht besteed aan dit onderwerp. Elke Tabijnschool heeft een goedgevulde leskist met programmeermaterialen 
ontvangen. De medewerker is één dag per week vrijgesteld van lesgevende taken om op alle scholen de nieuwe 
leerlijn programmeren te helpen implementeren.  
In november 2017 hebben dertien scholen meegedaan aan de derde Tabijn Robotwedstrijd onder de vlag van de 
First Lego League. De beste drie teams zijn doorgestroomd naar de regiofinale FLL bij Inholland Alkmaar. Het team 
van de Molenhoek heeft daar een beker gewonnen voor het onderdeel onderzoek en presentatie. 
Met ondersteuning van het Centrum Brein en Leren (CBL) en met de inzet van een subsidie van het Europees 
Platform voor Wetenschap en Techniek hebben zes scholen het programma ‘Breinplein’ in het curriculum 
opgenomen. Door gebruik te maken van de ervaringen van deze voorlopers hebben in september 2017 nog eens 
zes scholen het Breinpleinmateriaal in hun lesprogramma opgenomen.  
 
2.1.7 Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid (leerlingen) 
Uiterlijk in 2018 kunnen onze leerlingen - met hulp van onze leerkrachten - 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. 

In 2017 zijn door leden van de werkgroep ‘Leren op hoog niveau’ op de Tabijnscholen gesprekken gevoerd over de 
wijze waarop de betreffende school met dit onderwerp aan de slag is gegaan, wat de volgende stappen zijn, welke 
hulp daarbij nodig is en wat we van elkaar kunnen leren. Op het interne communicatieplatform SharePoint is 
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ruimte gemaakt met informatie over het onderwerp ‘Leerlinggesprek’. In de Tabijnacademie zijn trainingen over dit 
onderwerp opgenomen.  
 
2.1.8 Eigentijdse huisvesting 
Stichting Tabijn ziet eigentijdse huisvesting en inrichting daarvan als absolute basis voor goed onderwijs op de 
Tabijnscholen. De meeste scholen zijn gevestigd in adequate gebouwen zonder onderhoudsachterstanden, welke 
zijn toegerust voor het onderwijs van nu en morgen. 

Onderhoud 
Op meerdere scholen is groot onderhoud uitgevoerd. Het meerjarenonderhoudsplan is hiervoor de leidraad. 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 en speeltoestellen.  

Vernieuwing en renovatie (korte termijn) 
Basisschool Anne Frank is in 2017 uitgebreid met twee lokalen. Na deze uitbreiding is de bovenbouwlocatie aan de 
W. ter Coulsterstraat teruggegeven aan de gemeente Heemskerk.  
De Cuneraschool in Bakkum groeit en het ruimtegebrek is tijdelijk opgelost door een leegstaand schoolgebouw aan 
de Professor Winklerlaan op te knappen en in gebruik te nemen voor de onderbouw. 
Op basisschool Het Baken is het ruimteprobleem tijdelijk opgelost door in een nabijgelegen leegstaand winkelpand 
een groep en de buitenschoolse opvang te plaatsen. 

Vernieuwing en renovatie (lange termijn) 
Met de gemeente Uitgeest wordt gesproken over het realiseren van een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum 
(IKC). De locatie is echter nog steeds niet definitief bepaald.  
Met de gemeente Castricum wordt gesproken over de huisvesting van de Cuneraschool. De wens van Tabijn is het 
realiseren van een IKC op een locatie centraal gelegen in Bakkum. 

2.1.9 ARBO 
Arbo is een breed begrip. Het activiteitenplan ‘Inrichting arbo-zorg’ biedt overzicht en structuur. Dit plan wordt 
jaarlijks opgesteld door de bovenschoolse arbo-coördinator/preventiemedewerker, vastgesteld door het College 
van Bestuur, en beschrijft de aandachtspunten, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de verschillende 
projectgroepen en netwerken. Verder coördineert, ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de 
bovenschoolse arbo-coördinator het College van Bestuur, de algemene directie, gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en schooldirecties bij arbo-vraagstukken. Op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de arbo-
coördinatoren van de scholen stond dit jaar het PMO, de wijzigingen in de ARBO-wet centraal. Daarnaast is een 
training over werkplekinrichting verzorgd. 

Elke school heeft een actuele risicoïnventarisatie en -evaluatie (RI&E), uitgevoerd met het programma Arbomeester 
2.0. Onder leiding van een gediplomeerd instructeur worden alle schoollocaties en buitenschoolse 
opvanglocaties  jaarlijks onderworpen aan een onaangekondigde ontruimingsoefening. De oefening wordt 
nabesproken met de bedrijfshulpverleners en/of de schoolleiding. Hiervan ontvangt de schooldirectie en het 
College van Bestuur een verslag. De ruim honderd bedrijfshulpverleners zijn verspreid over alle scholen en 
ontvangen jaarlijks nascholing. 

2.1.10 Passend onderwijs 
In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, waarin Tabijn met veertien scholen is vertegenwoordigd, 
is de introductie van het TOP-dossier (Totaal Ontwikkelingsplan) een belangrijk onderwerp geweest. Met het TOP-
dossier kan de ontwikkeling van een leerling digitaal, in samenspraak met ouder(s), consulent, leerkracht en intern 
begeleider optimaal worden gevolgd. 
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In het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland is Tabijn vertegenwoordigd met acht scholen. In dit 
samenwerkingsverband is het TOP-dossier eerder in gebruik genomen. De ervaringen zijn positief. Deze positieve 
ervaringen zijn belangrijk geweest voor de introductie van het TOP-dossier in het SWV IJmond.  
 
2.1.11 Jaarverslag externe vertrouwenspersoon 

In 2017 werd de externe vertrouwenspersoon vijf keer ingeschakeld. Twee casussen werden behandeld op 
verzoek van de bestuursorganisatie. De drie overige trajecten hadden betrekking op twee meldingen van ouders 
en één van een medewerker. 
De inzet van de externe vertrouwenspersonen is, in vergelijking tot andere besturen en rekening houdend met 
het leerlingenaantal, gemiddeld te noemen. 
De externe vertrouwenspersonen hebben geen adviesvragen voorgelegd gekregen, met dien verstande dat 
aan één van de door de bestuursorganisatie geïnitieerde trajecten wel een adviesvraag vooraf ging. 
Ook in 2017 was het merendeel van de meldingen op de één of andere manier terug te voeren op de wijze van 
communiceren door medewerkers dan wel directieleden van de scholen. Ook de wijze van communiceren door de 
ouders droeg in een aantal gevallen niet bij aan het vinden van een bevredigende oplossing. 
Het aantal meldingen en klachten bij de interne contactpersonen is volgens opgave door hen scherp gestegen 
(van 0 naar 15). Gelet op de weinig eenduidige wijze van aanlevering dient dit getal met prudentie te worden 
geïnterpreteerd. 
Er zijn geen meldingen van het vermoeden van een misstand geweest. 

Voor zover bij de externe vertrouwenspersonen bekend, zijn er in 2017 opnieuw geen klachten ingediend bij 
de Landelijke Klachtencommissie. 

De uitgebreide jaarverslagen van de externe vertrouwenspersoon integriteit en de externe vertrouwenspersoon 
ongewenste omgangsvormen vindt u in bijlage 8.9. 
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2.2 IKC ontwikkelen waar kansen zijn 
In 2017 heeft het CvB van Tabijn de visie op IKC (= Integraal Kindcentrum) vastgesteld. Onder de titel: Zo kijkt Tabijn 
naar Integrale Kindcentra is met de Raad van Toezicht en de schooldirecteuren het document gedeeld dat de 
grondslag vormt voor ontwikkelingen op het gebied van IKC’s. Dit visiedocument geeft richting aan de stappen die 
Tabijn zet en wil zetten op dit gebied.  

In Uitgeest loopt al geruime tijd een traject om te komen tot een IKC waarin de drie Tabijnscholen Binnenmeer, 
Molenhoek en Vrijburg als één gefuseerde school zullen worden gehuisvest. Met de gemeente Uitgeest is in 2017 
een ‘Uitgangspunten notitie’ opgesteld die de kaders aangeeft voor dit nieuwe IKC waar onderwijs, opvang en een 
sportzaal deel van uit gaan maken. Besluitvorming over de definitieve locatie van de nieuwbouw is nog niet 
afgerond. Binnen Tabijn is onder externe begeleiding de projectgroep IKC gestart. Deze projectgroep is bezig met 
de inhoudelijke opzet van het nieuwe IKC.   

In Castricum is overleg gaande met de gemeente in verband met huisvesting van de Cuneraschool. Deze school is te 
klein gezien het aantal leerlingen. Vanwege het ruimtegebrek zijn de groepen 1 en 2 in 2017 tijdelijk verhuisd naar 
de dépendance naar de Duinrand aan de Professor Winklerlaan. Naast de onderbouw van basisschool Cunera zijn 
ook de peuteropvang en de BSO van Forte op deze locatie gehuisvest. Het hoofdgebouw aan de Vondelstraat is 
verouderd en niet passend voor onderwijs van deze tijd. Er worden diverse scenario’s verkend om te bekijken of 
hier een toekomstbestendig IKC kan worden gerealiseerd.  
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3.  PERSONEEL 
 
3.1 Leren van elkaar en continue professionalisering 
 
3.1.1 Tabijnacademie en Tabijncafé 
In april 2017 is de nieuwe website van de Tabijnacademie live gegaan. De nieuwe website is een online 
leeromgeving waarop medewerkers zich kunnen inschrijven voor de trainingen. Daarnaast biedt het platform 
ruimte om informatie uit te wisselen, een persoonlijk bekwaamheidsdossier bij te houden en in te schrijven voor 
trainingen bij andere externe aanbieders. 
Tegelijkertijd is het nieuwe aanbod voor het schooljaar 2017-2018 gelanceerd met een digitale brochure. Naast het 
aanbod voor leerkrachten dat gepresenteerd stond op de website is ook aandacht besteed aan training van BSO 
medewerkers op het gebied van sport en spel, Engels voor leerkrachten en is er aanbod gericht op duurzame 
inzetbaarheid voor leerkrachten van 55 jaar en ouder.  
Tabijn heeft in december een apart scholingstraject voor BSO medewerkers opgezet, zodat zij geschoold werden op 
Eerste Hulp voor Kinderen volgens de aangepaste wet- en regelgeving per 1 januari 2018.  

In het schooljaar 2016-2017 konden 22 opleidingen van de 51 aangeboden modules wegens onvoldoende 
belangstelling niet doorgaan. De overige 29 modules zijn door 360 cursisten gevolgd. 46 leerkrachten hebben in 
totaal 21 verschillende e-learning-modules gevolgd.  

Tabijncafé 
Het Tabijncafé is een ontmoetingsplaats binnen de Tabijnacademie voor alle collega’s die behoefte hebben aan 
(meer) inspiratie binnen het onderwijs. 
Zo heeft de organisatie ‘The School of Life’ in het voorjaar van 2017 een lezing verzorgd met de titel ‘How to be 
more creative’. Hiervoor was veel animo. ‘The School of Life’ heeft als missie om bepaalde thema’s op frisse en 
eigentijdse wijze te presenteren. De programma's zijn een mix van oude en nieuwe ideeën die je vandaag kunt 
gebruiken om je eigen overtuigingen te slijpen en op te rekken.  

3.1.2 Collegiale consultatie 
In de doelen van het strategisch beleidsplan staat beschreven dat de leerkrachten van Tabijn ‘lifelong learners’ zijn die 
systematisch op het eigen handelen en ontwikkeling reflecteren. Zij versterken met dit leren van en met elkaar de 
kwaliteit van ons onderwijs. Tabijn heeft in het strategisch beleidsplan gekozen om het leren met en van elkaar onder 
andere te stimuleren door collegiale consultatie. Directeuren hebben hun vaardigheden met betrekking tot het 
begeleiden van leerprocessen versterkt. Bij collegiale consultatie bespreken collega’s op een methodische manier 
vraagstukken uit de eigen praktijk. 

Tabijn heeft er voor gekozen om het leren ván en mét elkaar te stimuleren onder andere door collegiale 
consultatie. Op alle scholen is er aandacht voor dit onderwerp. Het belang van deze activiteit en de behoefte om 
kennis te nemen van elkaars (klassen)praktijk wordt door iedereen onderschreven. Daar waar het lastig is voor 
leerkrachten om daadwerkelijk bij elkaar in de klas te observeren worden bijvoorbeeld opnames gemaakt met de 
IPad. 

3.1.3 Gesprekscyclus 
In het strategisch beleidsplan is afgesproken dat we met en van elkaar willen leren en dat we werken aan onze 
ontwikkeling om het beste onderwijs aan onze leerlingen te realiseren. Om dit leren met en van elkaar te realiseren is 
het van belang om ook verwachtingen in het behalen van resultaten en kwaliteit duidelijk met elkaar af te spreken. 
Het inzetten van een formele gesprekscyclus bij Tabijn, is naast de reguliere contacten door het jaar heen, een middel 
om met elkaar hierop te reflecteren en tevens vooruit te kijken. 

De in 2016 geïmplementeerde gesprekscyclus werd in 2017 op alle scholen van Tabijn en het onderwijsbureau 
toegepast. De gesprekscyclus bestaat uit een drietal gesprekken verdeeld over de periode van twee jaar: een 
startgesprek waarin leidinggevende en medewerker afspraken maken over de doelen die in het kader van het 
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(school)jaarplan, de functie-uitoefening of persoonlijke ontwikkeling worden gesteld, een evaluatiegesprek, waarin 
de realisatie van deze doelen wordt besproken en/of bijstelling plaats vindt en een beoordelingsgesprek. Daarna 
start de cyclus opnieuw. 

Nu Tabijn een tijdje op weg is met het werken met de gesprekscyclus, kwam toch de behoefte aan extra handvatten 
ten aanzien van de inzet van de gesprekscyclus, het stellen van doelen, maken van SMART-afspraken en het 
bespreken van de opvolging hiervan. Daarom volgden (nagenoeg) alle leidinggevenden (schooldirecteuren, 
adjuncten, sectormanagers, algemene directie en College van Bestuur) in het najaar van 2017 extra scholing hierop. 

3.1.4 Begeleiding van (startende) leerkrachten en stagiaires 
Tabijn heeft als lerende organisatie de kwaliteit en professionaliteit van haar medewerkers hoog in het vaandel 
staan. Binnen Tabijn zijn twee bovenschoolse opleiders werkzaam. De belangrijkste doelstelling van het 
bovenschools opleiden is het scouten, werven, selecteren en begeleiden van aankomende en zittende leerkrachten. 

De bovenschoolse opleiders fungeren als belangrijkste schakel tussen de stagebiedende Tabijnscholen en de 
opleidingsinstituten. Ook zijn zij de contactpersonen voor de mentoren en de studenten op de scholen. In 
samenwerking met hogeschool Inholland Alkmaar/Haarlem en Ipabo Alkmaar/Amsterdam leiden de bovenschoolse 
opleiders mentoren en studenten op. Hierbij werken ze nauw samen met de directies en stagecoördinatoren van 
alle Tabijnscholen. 

Werving en beoordeling 
Tevens werven en plaatsen zij in samenwerking met het stagebureau van Tabijn studenten op de stagescholen. In 
het stagejaar 2017 zijn er binnen Tabijn 217 stageplaatsen beschikbaar gesteld en zijn er daadwerkelijk 172 
ingevuld, waarvan 43 eerstejaars studenten, 44 tweedejaarsstudenten, 19 derdejaarsstudenten en 35 
vierdejaarsstudenten waarvan 9 betaald als LIO’er.  
Contractueel is vastgelegd dat de bovenschoolse opleiders minimaal 40 Inholland-studenten per halfjaar bezoeken 
en beoordelen. In 2017 zijn alle eerste- t/m vierdejaarsstudenten van Inholland begeleid en beoordeeld.  
In hetzelfde jaar hebben we als Tabijn ook een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Ipabo, zodat in het 
kader hiervan ook alle derde- en vierdejaarsstudenten van de Ipabo begeleid konden worden. 
De bovenschoolse opleiders hebben geparticipeerd in de werkplekassessments van de eerste- en vierdejaars Ipabo 
studenten en de eindassessments van de vierdejaars Inholland studenten.  
Er heeft structureel overleg plaatsgevonden met de schoolcontactpersonen van zowel Inholland als Ipabo. 
Het afgelopen jaar hebben de bovenschoolse opleiders samen met de personeelsfunctionarissen de 
sollicitatiegesprekken met nieuwe leerkrachten gevoerd wat heeft geleid tot een breder beeld van de sollicitant. 
 
Beleid 
Door de sector HRM is het plan ‘Beleid begeleiding startende leerkrachten’ ontwikkeld, goedgekeurd door de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en vervolgens geëffectueerd. Drieënzeventig startende leerkrachten 
zijn volgens dit plan begeleid. 
Indien er behoefte is aan intensievere begeleiding op de werkvloer, kan daar in samenspraak met de directie van de 
school voor gekozen worden. In 2017 is er voor tien leerkrachten een extra begeleidingstraject verzorgd.  
 
Trainingen en bijeenkomsten 
De bovenschoolse opleiders hebben in samenwerking met de partners Inholland en IPabo een nieuwe opzet 
mentorentraining ontwikkeld. Voor deze training hebben zij een aanvraag tot accreditatie ingediend bij het Register 
Leraar. In december 2017 is deze aanvraag goedgekeurd voor 18 RU. Het afgelopen jaar hebben twintig mentoren 
de training met goed gevolg afgerond. 
In 2017 is eenmaal een bijeenkomst voor stagecoördinatoren en een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers 
georganiseerd met als doel, kennis te maken met de diverse geledingen binnen de organisatie. 
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Nascholing 
Het afgelopen jaar hebben de bovenschoolse opleiders alle nascholingsbijeenkomsten gevolgd op zowel de Ipabo 
als Inholland. Ook hebben zij met regelmaat overleg gehad met de besturen van Surplus en SKO West Friesland 
aangaande de begeleiding van studenten en startende leraren. 
Daarnaast hebben zij enkele conferenties bezocht die te maken hadden met het opleiden en begeleiden van 
leraren. 
 
3.1.5 Studiereizen 

The BETT 
In januari 2017 is wederom een afvaardiging van directeuren en leerkrachten/ICT-coördinatoren afgereisd naar de 
onderwijs-ICT-beurs The BETT in Londen. De eerste dag werd deelgenomen aan een conferentie waar diverse 
internationale deskundigen  spraken en waar inspirerende praktijkvoorbeelden de revue passeerden.  
De tweede dag stond in het teken van schoolbezoeken.  
Op de derde dag bezocht de groep de beurs zelf waar een overweldigende hoeveelheid educatieve ICT-
toepassingen zoals bijvoorbeeld de 360o feedback-camera en de interactieve vloer te zien waren. 
Ook op het gebied van programmeren was ruimschoots materiaal voorhanden. Daarvan is uiteindelijk een deel 
terecht gekomen in de basiskisten programmeren die de scholen in de loop van 2017 hebben ontvangen. 
 
Cebit 
Ook in 2017 heeft de ICT-dienst de Cebit in Hannover bezocht. De Cebit is de grootste ICT-beurs van Europa. Hier 
worden de nieuwste technieken en ontwikkelingen getoond: van WIFI tot opbergsystemen, Virtual Reality en 
netwerkcomponenten.  Bijzonder was dat dit keer het bezoek samen met de ICT-dienst van CPOW uit Purmerend 
werd gepland. Dit heeft geresulteerd in een verdergaande samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de twee 
diensten.  
 
3.1.6  Managementdevelopment Tweedaagse 
Uit onderzoek blijkt dat de leidinggevenden van scholen die excellent presteren een cultuur realiseren van leren met 
en van elkaar, waarin zij zelf het voorbeeld geven. Daarom is leiderschap een belangrijk thema in het strategisch 
meerjarenplan 2014-2018. Niet alleen de kwaliteit van leidinggevenden is van belang. Het is ook essentieel dat er 
voldoende leidinggevenden beschikbaar zijn en blijven (kwantiteit). 
Krapte op de arbeidsmarkt, de geleidelijke uitstroom van schooldirecteuren en de ambitie van potentiële 
leidinggevenden vragen om goed loopbaanbeleid waarbij talenten uit de organisatie de kans krijgen door te groeien 
tot krachtige en inspirerende leiders binnen Tabijn.  
 
In maart 2017 zijn de directeuren van de Tabijnscholen, de algemene directie, het College van Bestuur en de 
sectormanagers van het onderwijsbureau twee dagen bijeen geweest. Duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers verdient meer aandacht en zal de komende jaren bij Tabijn op de agenda staan. Tijdens de 
managementdevelopment tweedaagse is dit veelvuldig aan bod gekomen met als belangrijkste thema: hoe houd je 
jezelf gezond? Daarnaast droegen de dagen bij aan het versterken van de onderlinge band en was het een 
inspirerende manier om zichzelf en elkaar beter te leren kennen.  

3.1.7 Tabijndag 
Op 18 oktober 2017 vond in het AZ-stadion te Alkmaar de Tabijn(mid)dag plaats. Doelen van deze gezamenlijke 
studiedag waren: inspiratie en ontmoeting voor alle medewerkers van Tabijn. Het thema voor deze middag was:  
Tabijn, daar zit muziek in!. Prof. dr. M. Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, gaf een inspirerende 
presentatie over de relatie tussen gedrag en hersenen. Ook was deze dag de eerste stap in het proces om te komen 
tot een nieuw strategisch meerjarenbeleid 2019-2022, waarbij onder andere de kernwaarden van Tabijn aan de 
orde kwamen.  

 

  



16  

3.2 Strategisch personeelsbeleid 

3.2.1 Instroom 
Ook in onze regio wordt de krapte op de arbeidsmarkt steeds duidelijker voelbaar. Het wordt moeilijker om 
vacatures te vervullen, de ‘vijver’ van beschikbare leerkrachten is tamelijk ‘leeggevist’ en het is daarbij zeker 
moeilijk om enthousiaste leerkrachten te vinden die bereid zijn om in de flexpool van Tabijn of op oproepbasis voor 
onze scholen te werken. Continue en creatieve personeelswerving is noodzakelijk en onder andere om die reden is 
in het najaar van 2017 de afdeling HR tijdelijk versterkt om alle noodzakelijke effort te steken in de werving en 
aanstelling van nieuw personeel. Een aanbrengbeloning voor medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen is 
één van de maatregelen geweest om dit te ondersteunen. In 2017 werden in totaal 45 leerkrachten aangesteld ten 
behoeve van de Tabijnscholen. 

 

Daarnaast kregen basisschool Kornak en de Paulusschool een nieuwe adjunct-directeur en werden op basisscholen 
Cunera en Paulus nieuwe directeuren benoemd.  
 
Maar het is niet alleen belangrijk om instroom te bevorderen, evenzo belangrijk is het om medewerkers die bij 
Tabijn zijn begonnen aan de organisatie te binden. Om deze reden vond ook in 2017 drie maal een 
startersbijeenkomst plaats waarin nieuwe collega’s kennis maken met Tabijn en collega’s van andere Tabijnscholen. 
Daarnaast is het beleid begeleiding startende leerkrachten (zie ook 3.1.4.) in 2017 vastgesteld. Een goede start, 
aandacht en begeleiding aan het begin van de loopbaan is van cruciaal belang voor behoud van personeel en Tabijn 
hecht daar bijzonder veel belang aan. 
 
3.2.2 Doorstroom en loopbaanmogelijkheden 
Tabijn stelt zich ten doel een aantrekkelijk personeelsbeleid te voeren, waarbij medewerkers maximale groeikansen 
en loopbaanmogelijkheden wordt geboden. Tabijn stimuleert medewerkers zich verder te ontwikkelen en daarmee 
behoud van goede medewerkers te realiseren. Het kweekvijverbeleid biedt Tabijnleerkrachten de mogelijkheid om 
binnen de eigen organisatie door te groeien naar een leidinggevende positie: een traject van twee en een half jaar 
waarin men door scholing en praktijkervaring wordt opgeleid tot vakbekwaam schoolleider. In maart 2017 startten 
drie enthousiaste en leergierige Tabijn-kandidaten aan het kweekvijvertraject. De kweekvijvercommissie volgt hun 
ontwikkelingen en begeleidt het proces. 

Interne doorgroei werd ook gerealiseerd door tien Tabijnleerkrachten die van een leerkracht LA positie een LB-
functie gingen bekleden, bijvoorbeeld als ICT-specialist, als cultuurbegeleider of gedragsspecialist. 

0

10

20

30

40

50

60

70

benoemingen tijdelijke uitbreidingen verhoging werktijdfactor

ft
e'

s

Instroom 2017



17  

Ook vond interne doorstroming plaats op het niveau van schooldirecteur. Eind 2017 liep de procedure voor 
directeur van basisschool De Bareel, die per 1 januari 2018 werd ingevuld met een interne kandidaat (voorheen 
adjunct-directeur). 

3.2.3. Uitstroom 
In 2017 was de uitstroom 57 fte. De voornaamste reden hiervoor was in de meeste gevallen dat de medewerker op 
eigen verzoek ontslag indiende, bijvoorbeeld wegens het vinden van een andere baan of een verhuizing.  

 

Legenda 
op = onderwijsgevend personeel 
oop = onderwijsondersteunend personeel 
dir = directiefuncties 

 
3.2.4. Duurzame inzetbaarheid: Preventief medisch onderzoek 
Duurzame inzetbaarheid is een thema dat in de hele samenleving, en zeker in het (primair) onderwijs, veel 
aandacht krijgt. De beroepsbevolking vergrijst; mensen werken langer door en gaan later met pensioen. Ook bij 
Tabijn zien we een hoog percentage medewerkers van 55 jaar en ouder (2017: 24%). 
Hoe zorgen we dat deze mensen ook tegen het einde van hun loopbaan gezond en met plezier aan het werk zijn en 
blijven? Hoe richten we ons personeelsbeleid zo in dat onze medewerkers in iedere levensfase van hun loopbaan 
(binnen en/of buiten Tabijn) energiek werken, productief zijn en een goede en zinvolle bijdrage leveren?  
In het jaarplan 2017-2018 heeft het thema duurzame inzetbaarheid een plaats gekregen. Eind 2017 startte een 
projectgroep, bestaande uit leerkrachten, directeuren, de preventiemedewerker en HRM, die tot opdracht had een 
projectplan te maken om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Tabijn te bevorderen. 
Dit werd vooral ingegeven door de uitkomsten van de risico-inventarisatie, het ziekteverzuim (zie ook 3.2.5) en de 
uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (zie ook 3.2.6). Veel van onze medewerkers ervaren een 
hoge werkbelasting (tevredenheid over werkbelasting scoorde 2.8 op een schaal van 5).  
 
Om te bepalen aan welke knoppen Tabijn zou kunnen draaien om de duurzame inzetbaarheid van haar 
medewerkers te bevorderen werd eind 2017 het Preventief Medisch Onderzoek georganiseerd. Alle medewerkers 
kregen de gelegenheid om zich aan te melden voor een medische check-up en ontvingen individueel advies ten 
aanzien van gezondheid. Daarnaast was het doel een overall beeld te krijgen van de gezondheid en vooral de 
ervaren werkbelasting van de medewerkers: welke factoren zijn daarop van invloed en wat zou Tabijn kunnen doen 
om dit ten positieve te beïnvloeden? De resultaten van het PMO komen in het voorjaar van 2018 beschikbaar. 
 
3.2.5 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedraagt in 2017 gemiddeld 5,7%. Dit is hoger dan het ons ten doel gestelde percentage van 
4.9%. Het betreft met name langdurig verzuim. Zo’n 46% van de medewerkers van Tabijn heeft in 2017 in het 
geheel niet verzuimd wegens ziekte. Om meer grip te krijgen op het verzuim, hier meer tijd en aandacht te 
besteden werden in 2017 de afspraken met de arbodienst herzien en werd een andere bedrijfsarts voor Tabijn 
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aangetrokken. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2018 zal er onverminderd aandacht moeten zijn voor het 
terugdringen van het verzuim.  

3.2.6 Onderzoek medewerkerstevredenheid 
Begin 2017 vond het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaats. De online vragenlijst werd ingevuld door 
391 medewerkers van Tabijn. De respons was daarmee 78%. 

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over hun werk(inhoud), samenwerking en de sfeer en cultuur op 
hun school. Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen waren: arbeidsvoorwaarden (salaris), de 
pauzemogelijkheden op school en werkbelasting. Inzoomend op de werkbelasting werd vooral ervaren dat deze zit 
in de hoeveelheid werk die verricht moet worden in relatie tot de beschikbare tijd, de regelmatige storingen in de 
planning ten gevolge van onverwachte gebeurtenissen of extra werk en het tekort aan tijd om kinderen die extra 
aandacht nodig hebben adequaat te kunnen begeleiden. Een aantal medewerkers heeft moeite om het werk, 
eenmaal thuis, goed van zich af te kunnen zetten. Genoeg aanleiding om werkbelasting/werkdruk aan te pakken. 
Immers: Tabijn houdt haar medewerkers graag gezond en met plezier aan het werk.  

Hiertoe is onder andere de projectgroep ‘Duurzame inzetbaarheid’ geformeerd die op basis van twee bijeenkomsten 
een advies heeft opgesteld voor het CvB, gericht op optimalisatie duurzame inzetbaarheid van al het personeel 
binnen Tabijn. Daarbij werd gekeken naar: Waar moeten we mee stoppen? Wat moeten we behouden? Waar 
moeten we mee starten? Autonomie en regelvrijheid, medewerkersbetrokkenheid, gezondheid en werkplezier zijn 
daarbij belangrijke onderdelen van dit advies.  

3.2.7 Innovatiefonds 
Het CvB van Tabijn heeft besloten een innovatiefonds in het leven te roepen om ruimte te geven aan 
vernieuwende, innovatieve ideeën die als doel hebben toegevoegde waarde te creëren voor Tabijn. Dit fonds is 
bedoeld om een duurzame kwaliteitsimpuls op school- en/of Tabijnniveau te faciliteren. Voor de komende twee 
jaar is € 75.000,- euro per jaar in de begroting opgenomen ten behoeve van dit fonds. Het innovatiefonds is een 
pilot van twee jaar. Na twee jaar wordt er geëvalueerd. De middelen komen uit de algemene reserve. 
In het laatste kwartaal van 2017 hebben acht Tabijncollega’s hun vernieuwende ideeën ingediend voor een bijdrage 
uit het Innovatiefonds. Een commissie heeft hieruit twee ideeën geselecteerd waarvan zij denken dat deze een 
toegevoegde waarde creëren voor Tabijn. Begin 2018 presenteren de twee indieners hun idee middels een pitch 
aan de commissie. 
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4.  BETROKKEN OUDERS EN SAMENWERKING MET EXTERNE  
PARTIJEN 

4.1.  Samen sterk! 

4.1.1 Digitaal portfolio 
In de loop van 2017 heeft onze ICT-partner Social Schools het onderdeel digitaal portfolio opgeleverd. 
Vanuit het strategisch beleid is de afspraak gemaakt dat 20% van de scholen in 2017 een start zou maken met dit 
product. Drie scholen (Helmgras, Het Baken en Het Rinket) hebben ook daadwerkelijk die start gemaakt. Dit is 14%. 
De eerste geluiden zijn zeer positief. 

4.1.2 GMR nieuwe vorm 
De positie van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is geregeld in de Wet Medezeggenschap 
Scholen. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in een reglement. De GMR van Tabijn heeft medio 2017 onder 
begeleiding van een jurist het reglement en het medezeggenschapsstatuut herzien. Deze zijn opnieuw vastgesteld 
door het CvB van Tabijn, met goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Tot het einde van het schooljaar 2016-2017 hadden alle scholen en het onderwijsbureau één afgevaardigde in de 
GMR, waardoor de GMR uit 22 leden bestond. Uit overleg met een jurist bleek dat de GMR in deze vorm te groot 
was voor het aantal leerlingen van Tabijn. Ook in de praktijk bleek dat niet altijd alle afgevaardigden aanwezig 
waren en dat de groep te groot was om effectief te vergaderen. Er werd besloten dat de GMR met ingang van het 
schooljaar 2017-2018 uit 14 leden zou bestaan: 7 leden uit de personeelsgeleding en 7 leden uit de oudergeleding. 
Deze leden werden door middel van verkiezingen aangesteld. Ook het dagelijks bestuur wijzigde. Mevr. M. Spaans 
(voorzitter), mevr. I. Welp (secretaris) en dhr. C. van der Kolk (penningmeester) vormen met ingang van het 
schooljaar 2017-2018 het dagelijks bestuur van de GMR.  
De GMR is betrokken geweest bij de selectieprocedure van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.  

4.1.3 Playing for Success 
In november 2017 heeft het CvB van Tabijn een nieuwe overeenkomst ondertekend met Playing for Success voor 
de periode 2018-2022. Playing for Success Alkmaar is een gezamenlijk initiatief van verschillende schoolbesturen in 
Alkmaar en omstreken. De doelstelling van het programma is om leerprestaties van kinderen tussen 9 en 14 jaar te 
verbeteren door ze een programma aan te bieden in een motiverende en uitdagende omgeving: het AFAS stadion 
van voetbalclub AZ.  
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele redenen niet 
presteren zoals van ze verwacht wordt. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en motivatie en daardoor tot 
betere prestaties. In 2017 hebben 70 leerlingen van verschillende Tabijnscholen het programma succesvol 
doorlopen. 

4.1.4 BSO en peuterschool/ -opvang 
Tabijn heeft zes scholen die buitenschoolse opvang in eigen beheer uitvoeren.  In onderstaand schema wordt de 
bezettingsgraad op basis van het aantal beschikbare kindplaatsen en hoeveel dagen per week de BSO open is, 
weergegeven. 
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De bezettingsgraad is berekend op basis van de maximale beschikbare capaciteit. De personele inzet is afgestemd 
op het aantal aanwezige kinderen. 

In september 2017 is besloten het BSO-overleg als volgt samen te stellen: zitting hebben de zes BSO-directeuren en 
de BSO-coördinatoren. Het overleg wordt voorgezeten door een lid van de algemene directie. Indien nodig 
schuiven ook de sectormanager HRM en de office manager aan. Onderwerpen die besproken zijn, zijn de 
invalproblematiek, tekort aan vervangers, betaling BSO tijdens stakingen, compensatie tijdens scholing van BSO-
medewerkers en het aanbod in de Tabijnacademie voor BSO-medewerkers. 
Bijzondere aandacht is in het BSO-overleg geschonken aan de wijzigingen in de wetgeving in de kinderopvang (Wet 
Innovatie en kwaliteit kinderopvang), zoals: 

• elk kind een mentor 
• structureel volgen en registreren 
• veiligheid en gezondheid (positie van BSO in het schoolveiligheidsplan) 
• Kinder-EHBO  
• scholing  
• verruiming kinderaantal per groep  
• pedagogische coaches 

Elke BSO heeft de stand van zaken op bovengenoemde gebieden in kaart gebracht. 

Inspectie door de GGD 
Alle BSO’s zijn in 2017 een of meerder malen geïnspecteerd door de GGD. De GGD heeft bij een aantal BSO’s 
verbeterpunten geconstateerd. Alle BSO’s hebben deze verbeterpunten ter hand genomen en voldoen aan de 
gestelde eisen. 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang  
Alle BSO’s zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en in 2017 heeft deze commissie geen enkele 
klacht hoeven te behandelen.  

4.1.5 Algemene verordening gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. (Deze komt in de plaats van de 
huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor heel Europa gelden dan dezelfde regels aangaande de privacy. 

Privacy staat hoog in het vaandel bij Tabijn. Voor de AVG moeten de nodige documenten op orde zijn. Tabijn heeft 
het advies van de PO-Raad/Kennisnet opgevolgd en zich gehouden aan het implementatietraject dat is beschreven. 
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Dat heeft geresulteerd in het opleveren van de benodigde nieuwe documenten: 
• een IBP (Informatie Beveiliging en Privacy Plan) i.s.m. L&A Advocaten 
• een reglement en protocol Datalekken i.s.m. een deskundige van de gemeente Amsterdam 
• een social media-protocol  
• een autorisatiematrix 
• bewerkersovereenkomsten, model convenant 2.0,  met alle leveranciers. 

 
Tevens is een start gemaakt met: 

• een risico-inventarisatie  i.s.m. de Rabobank 
• het inrichten van een dataregister waarin beschreven wordt waar alle persoonlijke informatie is 

opgeslagen 
• het opstellen van een geheimhoudingsverklaring 

een document privacybeleid 
• DPIA (Datagegevenseffectbeoordeling) welke de risico’s en de impact van een mogelijk risico beschrijft. 

 
Ook is gestart met een bewustwordingscampagne ‘Privacy’. Het onderwerp is aan bod gekomen in het 
directeurenberaad en op de ICT-coördinatorenbijeenkomst. Scholen worden bezocht en teams worden voorzien 
van praktische informatie.  
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5  FINANCIEEL BELEID 
 

5.1.  Financiële positie balansdatum 
Per ultimo 2017 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 2,3 (2016: 2,0) per ultimo 
2017.  
 
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 59,8% per einde 2017. In 2016 was dit 53,9%. 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 2017 37,8%. In 2016 was dit 38,5%. 
 
5.2 Analyse van het resultaat 
Tabijn heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 1.129.000. Het resultaat is 
aanzienlijk gunstiger dan het begrote negatieve tekort à € 150.000. 

Het verloop resultaat 2017 van de begroting naar de realisatie ziet er als volgt uit. 
 

Resultaat 2017 Realisatie Begroot Verschil 
Structureel  €  239.194 €  -150.000 €  - 479.194 
     
Incidenteel     
Nacalculatie rijksbegroting schooljaar 2016-2017 €      482.000    
Eigenrisicodrager bij ziekte €        44.000    
Onttrekking voorziening wachtgeld €      431.000    
Dotatie voorziening langdurig zieken €    - 112.000    
Afwikkeling rechtszaak ex-bestuurder   €        45.000    
     
  €  890.000   
Resultaat  €  1.129.194 €  -150.000 €  - 1.369.194 

 
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- en peuteropvang (BSO) ad. € 217.000, de samenwerkingsverbanden ad. € 191.000 en de 
rijksbekostiging voor schooljaar 2017-2018 ad € 300.000. De extra personeelsinzet ten opzichte van de begroting 
bedraagt ongeveer € 110.000. 
 
Het incidentele resultaat is per saldo positiever uitgevallen. In oktober 2017 is de nacalculatie bekostiging van het 
rijk over het schooljaar 2016-2017 ontvangen. Ten opzichte van de voorcalculatie is er 2,3% extra uitgekeerd. 
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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 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er in 2017 weer veel leerkrachten aan het werk gegaan. Tevens heeft het 
participatiefonds een inhaalslag gemaakt inzake het verrekenen van de uitkeringen over de periode 2015 t/m 2017. 
Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de voorziening wachtgelduitkeringen. 
Het aantal langdurig zieken ultimo 2017 is meer dan ultimo 2016. Rekening houdend met een verwachte re-
integratie van deze groep medewerkers is de voorziening aangevuld. 
Eind 2017 is het dossier betreffende de rechtszaak tegen een voormalig bestuurder definitief gesloten. Na het 
opstellen van de eindafrekening is een deel van de openstaande vordering aan Tabijn overgemaakt.    
 
5.3 Investeringen en financieringsbeleid 
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 2017 heeft Tabijn geen financiering aangetrokken. Tabijn heeft 
eind 2017 4% van haar liquide middelen belegd in obligaties. 

5.4 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 
2017 heeft Tabijn gehandeld overeenkomstig de vastgelegde afspraken in het treasurystatuut. Eind 2017 is het 
besluit genomen om uit het oogpunt van risicospreiding het spaargeld over twee (systeem) banken te verdelen. Het 
spaargeld is verdeeld over de huisbankier Rabo en ABNAMRO-MeesPierson. 
 
5.5 Onderzoek en ontwikkeling 
In het hoofdstuk 2 ‘Onderwijs en opvang’ wordt verslag uitgebracht over onderzoek en ontwikkeling op de scholen 
van Tabijn. Alle gemaakte kosten en investeringen zijn in de jaarcijfers verwerkt. 

5.6 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 

5.7 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: 
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A1. Personele bezetting en leerlingaantallen 

Kengetal R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

(stand 31/12)     

Personele bezetting in FTE     

- Management/directie 35,0 35,0 35,0 34,0 

- Onderwijzend personeel 294,8 309,6 306,6 301,6 

- Overige medewerkers 72,4 75,4 75,4 73,9 

- Totaal 402,2 420,0 417,0 409,5 

     

Leerlingenaantallen 1 oktober 5.590 5.555 5.478 5.450 

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. Er is echter ook groei waarneembaar door nieuwbouwwijken, verhuizingen 
vanuit de grote stad en het merk Tabijn. Tabijn verwacht de komende drie jaar in de regio een krimp van tussen de 
0,5% en 1,5% per jaar. In tegenstelling tot de verwachte krimp is Tabijn in 2017 ten opzichte van 2016 (peildatum  
1 oktober) stabiel gebleven. De verwachting is dat het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 licht zal dalen.  
Door de lichte daling van het aantal leerlingen zullen de komende jaren de reguliere inkomsten teruglopen. In 2018 
is er door het ministerie OC&W geld gereserveerd in het kader van de werkdrukverlaging. Structureel komt er vanaf 
schooljaar 2018-2019 ruim € 800.000 beschikbaar. De verwachting is dat er een groot deel hiervan aan 
personeelsinzet besteed zal worden. Rekening houdend met de natuurlijke uitstroom van medewerkers door 
vervroegde pensionering en door toenemende mobiliteit zal Tabijn blijven werven. Met de huidige krappe 
arbeidsmarkt is dit een mooie uitdaging om goed en gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. 
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5.8 Samengevatte jaarrekening 
A2. De meerjarenbegroting 

Activa R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 
(x € 1.000)         
Vaste Activa         
Materiele VA 8.232 8.467 8.300 7.896 
Financiele VA 371 371 371 371 
Totaal Vaste activa 8.603 8.838 8.671 8.267 
          
Vlottende activa 7.227 6.613 5.624 5.197 
          
Totaal activa 15.830 15.451 14.295 13.464 
          
Passiva         
Eigen vermogen         
Algemene reserve 2.608 2.345 2.260 2.260 
Bestemmingsreserve publiek 4.587 4.350 3.735 2.960 
Bestemmingsreserve privaat 2.269 2.269 2.269 2.269 
Totaal eigen vermogen 9.464 8.964 8.264 7.489 
          
Voorzieningen 3.166 3.287 2.831 2.775 
          
Langlopende schulden 0 0 0 0 
          
Kortlopende schulden 3.200 3.200 3.200 3.200 
          
Totaal passiva 15.830 15.451 14.295 13.464 

R = Realisatie 
B = Begroting 
 
Door jaarlijkse overbesteding, hogere investeringsvolume (dan de afschrijvingslasten) en een hogere onttrekking 
dan dotatie aan de onderhoudsvoorziening zal de liquiditeit vanaf 2018 tot en met 2020 met ruim € 2,0 mln 
teruglopen. De verwachting is dat de liquiditeit eind 2012 uit zal komen op € 3,2 mln. 
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Staat Baten en Lasten 

Baten R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 
(x € 1.000)         
Rijksbijdrage 28.924 28.738 28.193 27.595 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 187 382 285 171 
Overige baten 2.488 2.253 2.253 2.253 
Totaal baten 31.599 31.373 30.731 30.019 
          
Lasten         
Personeelslasten 25.206 26.232 25.868 25.223 
Afschrijvingen 1.163 1.187 1.250 1.297 
Huisvestingslasten 2.001 2.052 2.042 2.042 
Overige lasten 2.132 2.428 2.297 2.258 
Totaal lasten 30.502 31.899 31.457 30.820 
          
Saldo baten en lasten 1.097 -526 -726 -801 
          

Saldo buitengewone baten en 
lasten 32 26 26 26 
Totaal resultaat 1.129 -500 -700 -775 

Incidentele baten en lasten in totaal 
resultaat 0 0 0 0 

R = Realisatie 
B = Begroting 
 

Toelichting meerjarenbegroting 
 
Het jaar 2017 zal wederom met een positief resultaat afsluiten. Dit heeft geleid tot de volgende overbesteding. 
 

Overbesteding 2018 2019 2020 2018-2020 
Scholen  237.000  615.000  775.000  1.627.000 
Bovenschools 263.000    85.000      348.000 
Totaal € 500.000 € 700.000 € 775.000 € 1.975.000 

 
Door deze overbesteding 2018-2020 zal het weerstandsvermogen eind 2020 op ongeveer 24% uitkomen. De norm 
is 20%. Wat betreft de structurele baten en lasten zal in de komende jaren echter wel sprake zijn van evenwicht op 
de begroting. 
 
Overbesteding scholen 
Door de ruime schoolreserves is er bij de scholen in 2018 wederom sprake van overbesteding. De reserves van de 
scholen lopen behoorlijk uiteen. Sommige hebben ruim voldoende om te kunnen overbesteden, bij anderen is de 
extra bestedingsruimte minder. 
De totale exploitatiereserve van scholen ligt aanzienlijk boven de minimale reserve.  
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Overbesteding bovenschools 
 

 2018 2019 2020 2018-2020 
Innovatiefonds 75.000   75.000   150.000 
Jaarplan CvB          182.000    182.000 
Overig   6.000  10.000     16.000 
Totaal € 263.000 €  85.000 €   - € 348.000 

 
Innovatiefonds 
Het CvB van Tabijn heeft voor de komende twee jaar € 75.000,- euro per jaar in de begroting opgenomen in een 
zogenaamd innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld om ruimte te geven aan vernieuwende, innovatieve ideeën die als 
doel hebben toegevoegde waarde te creëren voor Tabijn. Iedereen die bij Tabijn werkt wordt uitgenodigd ideeën 
in te dienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit Tabijn-innovatiefonds.  
Om een duurzame kwaliteitsimpuls op school- en/of Tabijnniveau ook op een andere manier te faciliteren, biedt 
Tabijn ruimte aan vernieuwende en innovatieve ideeën. Het innovatiefonds is een pilot van 2 jaar. Na 2 jaar wordt 
er geëvalueerd. De middelen komen uit de algemene reserve. 
 
Uitvoering jaarplan 2017-2018 CvB “De punten op de i“ 
In het laatste jaar van het strategisch beleidsplan 2014-2018 zal er gewerkt worden aan het verbeteren 
eindopbrengsten Tabijnscholen, stimuleren eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, het versterken van de 
kwaliteit en het gebruik van ICT, leren met en van elkaar en leiderschap. Naast deze onderwerpen zijn er nog 
andere doelstellingen voor het komend jaar, te weten ontwikkeling Integrale Kindcentra (bijvoorbeeld in Uitgeest 
met de basisscholen Vrijburg-Molenhoek-Binnenmeer) en voorbereiding strategisch beleidsplan 2018-2022.  
De totale begroting van het jaarplan bedraagt € 632.000. Hiervan wordt € 450.000 (1,5% van de baten) doorbelast 
naar de scholen op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017. Het resterende deel ad € 182.000 wordt uit 
de algemene reserve gefinancierd. De keuze om meer te investeren in het jaarplan komt door nieuwe en versnelde 
ontwikkelingen. Nieuwe doelen waarin we investeren zijn: project duurzame inzetbaarheid, strategisch 
personeelsbeleid (om in te spelen op veranderende arbeidsmarkt), kweekvijvertraject en veiligheid door de nieuwe 
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Strategisch Beleidsplan 2018-2020    
    
 Budget Budget Budget 
Project 2018 2019 2020 
Gesprekkencyclus        8.000      
Verbeteren eindopbrengsten inzet personeel    132.000      
alle leerlingen leren op hoog niveau       4.000      
Ouderportal, digitaal portfolio en website      15.000      
Evaluatie en bijstelling kwaliteitszorgcyclus        6.000      
Stimuleren 21e -eeuwse vaardigheden      31.000      
Kweekvijver, professionalisering "leren van en met elkaar"      93.000      
Onderzoek duurzame inzetbaarheid      11.000      
Digitaliseren personeelsdossier, -formulieren, -processen      19.000      
Opstellen strategische personeelsbeleid     12.000      
IKC-ontwikkeling      19.000      
Voldoen aan wet privacy en beveiliging      12.000      
Voorbereiden strategisch beleidsplan 2019-2023        8.000      
Jaarplan (eindopbrengsten)      83.000    200.000   200.000  
Jaarplan 18-19 en volgende jaren, nog nader in te vullen  179.000    250.000    250.000  
        
Totaal  € 632.000   € 450.000   € 450.000  



28  

De minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media heeft op 9 februari 2018 een akkoord gesloten met de 
sociale partners over het vervroegd beschikbaar komen van structurele middelen voor de verlaging van werkdruk in 
het primair onderwijs. Ingaande het schooljaar 2018-2019 zal voor de Tabijn-scholen ruim € 800.000 structureel 
aan de bekostiging worden toegevoegd. Voor het schooljaar 2021-2022 worden deze middelen bijna verdubbeld.  
De werkdrukgelden zijn niet in de meerjarenbegroting verwerkt. 
 
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- en 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 

Risico’s 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor de komende jaren zijn: 

• Personeelstekort 
Het afgelopen jaar is het beeld van het verwachte personeelstekort sterker geworden. In tijden van de 
griepgolf zijn alle zeilen bijgezet om de klassen bezet te krijgen. Tabijn is intensief bezig om op een versnelde 
manier geschikte leerkrachten aan zich binden en er wordt intensief geworven. Een personeelstekort brengt in 
eerste instantie vooral risico’s voor de borging van de kwaliteit van het onderwijs met zich mee en mogelijk ook 
financiële risico’s. 
 

• Eventuele aanpassingen in de CAO die niet worden gecompenseerd 
Tot nu toe zijn de financiële effecten van de nieuwe CAO in de rijksbekostiging opgenomen. Wordt 
bijvoorbeeld 0,5% salarisstijging niet gecompenseerd dan leidt dit tot ongeveer € 120.000 aan niet gedekte 
loonkosten. 
 

• Wet Werk en Zekerheid 
De financiële gevolgen zijn merkbaar. Door inzet van (inval-)leerkrachten via payroll-bedrijf (opslag inclusief 
btw 30%) en uitzendbureaus (opslag inclusief btw tussen de 45% en 75%) nemen de loonkosten toe. Over 2017 
is er via het payroll-bedrijf 3.600 uur ingezet. De extra loonkosten bedragen over deze periode € 36.000. Eén 
uitzendkracht (uitzendbureaus kunnen nagenoeg niet leveren) is in 2017 voor een aantal uren ingezet. 

• Passend onderwijs: overheveling financiering van het Rijk naar de samenwerkingsverbanden. 
De komende jaren zal er minder geld beschikbaar komen voor beide samenwerkingsverbanden, omdat in het 
verleden het aantal geregistreerde zorgleerlingen boven de landelijk norm lag, werkt de negatieve verevening 
de komende jaren door. De toekenning van een arrangement is korter van duur en de vergoeding is over het 
algemeen lager. De scholen spelen in door pas na toekenning een leerkracht of onderwijsassistent een tijdelijke 
uitbreiding in tijd te geven, waardoor het financiële risico gering is. 
 

• Investeren in nieuw- en verbouw 
Tabijn en de scholen financieren mee bij verbouwingen en nieuwbouw. Met de investeringen die tot en met 
2017 gedaan zijn is een bedrag van € 4,7mln gemoeid. De afschrijvingskosten zijn voor de komende jaren € 



29  

176.000 per jaar. Dit zijn structurele kosten die zwaarder op de begroting drukken naarmate de bekostiging, als 
gevolg van daling aantal leerlingen, terugloopt.  
 

• Afschrijvings- en ICT-kosten 
De afgelopen jaren zijn de afschrijvingskosten toegenomen en dat zal de komende jaren nog verder toenemen. 
Door het bestuursakkoord zijn er extra ICT-gelden via de prestatieboxmiddelen in de bekostiging opgenomen. 
De afschrijvingskosten zijn onderdeel van de begroting en daardoor is het financiële risico gering. 
Aandachtspunt is het structurele karakter van deze investeringen (zie aandachtspunt investeringen in nieuw- 
en verbouw) 
 

• Ontwikkeling van de leerlingaantallen 
Het risico is op Tabijnniveau gering. Op schoolniveau kan de impact groot zijn. De bekostiging van één leerling 
is gemiddeld € 4.500. Bij daling van bijvoorbeeld 10 leerlingen is er sprake van € 45.000 minder inkomsten. In 
de praktijk leidt dit op een school niet tot een groep minder, waardoor naar andere oplossingen 
(combinatiegroepen) gezocht wordt. Op Tabijnniveau zijn de dalende inkomsten voor de komende jaren als 
gevolg van de krimp in kaart gebracht en deze afgezet tegen de te nemen personeelsmaatregelen. Door 
(on)natuurlijk personeelsverloop kan de dalende bekostiging opgevangen worden. Het is wel van belang om te 
anticiperen op leegstand in een schoolgebouw. Door externe verhuur of het (bijna) niet meer schoonmaken en 
verwarmen van een lokaal kan de lagere vergoeding materiele instandhouding (groten)deels opgevangen 
worden.  
 

• De onvoorspelbaarheid van de verlenging van subsidies met een bestedingsoogmerk met een tijdelijk karakter 
Dit soort rijkssubsidies neemt af. De subsidie voor samenvoegingsgelden (bij fusie van scholen) is wel een 
aandachtspunt, omdat deze van het ene op het andere schooljaar vervalt. De scholen zijn echter wel op de 
hoogte wanneer deze subsidie afloopt en kunnen ruim van te voren daarop anticiperen.  
De bekostiging impulsgelden (Tabijn: € 257.000) is binnen het ministerie van OC&W onderwerp van gesprek. 
Het geld blijft op macroniveau wel beschikbaar, echter de vraag is of de gelden via de huidige verdeling 
(postcodetabel) of een ander verdeling gehanteerd zullen worden.  
 

• De wachtgelduitkeringen (Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid) 
Het aantal deelnemers dat een beroep doet op het wachtgeldfonds van Tabijn is in 2017 aanzienlijk gedaald. 
Door het personeelstekort in het Primair Onderwijs komen de wachtgelders weer eerder aan een baan. De 
jaarlijkse dotatie van € 150.000 is ruim voldoende om aan de toekomstige verplichtingen te blijven voldoen.  
 

• Controle gewichtenregeling 
In opdracht van het ministerie van OC&W heeft accountantskantoor Deloitte de gewichtenregeling van 1 
oktober 2012, 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 gecontroleerd op de scholen van Het Rinket en De Vlinder.  
Op de Vlinder was er sprake van administratieve fouten en is er geen bezwaar aangetekend. De bekostiging 
van de Vlinder is aangepast en in de jaarcijfers 2017 verwerkt.  
Tabijn heeft tegen de bevindingen van het Rinket bezwaar gemaakt. Het financiële risico is maximaal  
€ 250.000 wanneer over de schooljaren augustus 2013 t/m augustus 2016 de bekostiging teruggevorderd 
wordt. Op het bezwaar, ongeveer 30 leerlingen, van het Rinket is door het ministerie in het najaar van 2017 de 
helft gegrond verklaard. Tevens is duidelijk geworden dat alleen de bekostiging van het schooljaar 15-16 
gecorrigeerd wordt. Tabijn heeft begin 2018 besloten om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het 
ministerie. Ook van de overige 15 leerlingen is Tabijn van mening dat de registratie van het gewicht in het 
verleden zorgvuldig en juist heeft plaatsgevonden. Het financiële risico ligt nu nog op ongeveer Є 75.000. 

 
Met betrekking tot bovenstaande risicopunten zijn de grootste financiële risico’s de gevolgen WWZ en het niet 
compenseren van het afsluiten CAO-PO. De algemene reserve van Tabijn is echter ruim voldoende om de eventuele 
hieruit voortvloeiende onvoorziene kosten te kunnen opvangen.  
 
 
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 
In het bestuursverslag wordt uitgebreid de rol en inhoud van het toezichthoudend orgaan beschreven. 
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A2 Kengetallen  
2017   2016  Verandering 

Leerlingen       
       
Aantal leerlingen (per 1 oktober) 5.590   5.589  0,0% 

       
       
Kengetallen       
       
  bovengrens     
Kapitalisatiefactor 37,8% 35%  38,5%  -1,8% 
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.   
       
  ondergrens     
Solvabiliteit 59,8% 30%  53,9%  10,8% 
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.     
       
  marge     
Liquiditeit (current ratio) 2,3 0,5 -< 1,5  2,0  12,9% 
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. 
       
  marge     
Rentabiliteit 3,6% 0%  -<  5%  1,7%  114,1% 
Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.   
       
       
Kengetallen        
       
Exploitatieresultaat (x €1.000)  €             1.129     €         546   106,8% 

       
Baten per leerling  €             5.653     €      5.384   5,0% 

       
Personele kosten per leerling  €             4.509     €      4.369   3,2% 

       
Overige kosten per leerling  €                 947     €         925   2,4% 

       
Aantal Fte in dienst gemiddeld 402,2   395,1  1,8% 

       
Personele kosten per fte  €           62.669     €    61.800   1,4% 

       
Personele lasten ten opzichte van totale lasten 82,6%   82,5%  0,1% 

       
Ziekteverzuimpercentage 5,7%   5,2%  9,6% 
Landelijk lag het gemiddelde verzuimpercentage voor het onderwijzend personeel in het primair onderwijs over 2016 op 
6,3% (2015: 6,4%) en voor het onderwijsondersteunend personeel op 6,6% (2015: 6,5%).  
(Bron: Vervangingsfonds) 
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B1 Balans per     
   

 
(na resultaatverwerking)      

1 Activa 
  

31-12-2017  31-12-2016     
EUR  EUR  

Vaste activa 
 

     
         
1.2 Materiële vaste activa 

 
8.232.155   7.933.626           

1.3 Financiële vaste activa 
 

371.269   572.769      
       

 
Totaal vaste activa 

  8.603.424   8.506.395                    
Vlottende activa      

    
     

1.5 Vorderingen 
 

1.853.568   1.741.307           
1.7 Liquide middelen 

 
5.372.953   5.202.854      

       
 

Totaal vlottende activa  7.226.521   6.944.161                    
Totaal activa 

 
 15.829.945   15.450.556 

 
 
 
 

  

     

                  
2 Passiva 

  
31-12-2017  31-12-2016     

EUR  EUR          
2.1 Eigen vermogen 

  9.464.260   8.335.066          
2.4 Voorzieningen 

  3.165.486   3.604.604          
2.6 Kortlopende schulden 

  3.200.198   3.510.886                    
Totaal passiva 

 
 15.829.945   15.450.556 
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B2 Staat van baten en lasten   
       

   
     

   
  

       
Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016   

EUR  EUR  EUR 
3 Baten   

      
3.1 Rijksbijdragen 28.924.174  

 27.806.436  
 27.770.436  

3.2 Overige overheidsbijdragen 186.918  
 163.381  

 190.162  

3.5 Overige baten 2.487.848  
 2.032.002  

 2.131.226  
  

  
 

  
 

  
 

Totaal baten  31.598.940  
 30.001.819  

 30.091.824   
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

4 Lasten   
 

  
 

  

4.1 Personeelslasten 25.205.635  
 24.883.291  

 24.417.211  

4.2 Afschrijvingen 1.162.969  
 1.129.844  

 1.184.006  

4.3 Huisvestingslasten 2.000.682  
 2.033.425  

 1.956.635  

4.4 Overige lasten 2.132.460  
 2.141.259  

 2.031.644  
  

   
    

    
 

Totaal lasten  30.501.746  
 30.187.819  

 29.589.496   
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 
Saldo baten en lasten  1.097.194  

 -186.000  
 502.328 

  
  

 
  

 
  

5 Financiële baten 32.000  
 36.000  

 43.271  
  

  
 

  
 

  
 

Saldo fin. baten en lasten  32.000  
 36.000  

 43.271   
    

    
     

  
 

  
 

  
 

Resultaat  1.129.194  
 -150.000  

 545.599 
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B3 Kasstroomoverzicht 
      

         
    

2017  2016     
EUR  EUR           

Kasstroom uit operationele activiteiten      
          

Resultaat 
  

 1.097.194   502.328           
Aanpassingen voor: 

        
Afschrijvingen 

  
1.162.969   1.184.006   

Mutaties voorzieningen 
  

-439.118   321.607  
    

 723.851   1.505.613           
Veranderingen in vlottende middelen 

       
 - Vorderingen 

  
-112.261   47.860   

 - Kortlopende schulden 
  

-310.688   421.616  
    

 -422.949   469.476  
 - Ontvangen interest 

   32.000   43.271           
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.430.096   2.520.688                    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

 
Immateriële vaste activa 

        
(des)Investeringen in materiële vaste activa -1.461.497   -1.537.532   
(des)Investeringen in financiële vaste activa 201.500   -900  

          
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

  -1.259.997   -1.538.432                    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

 
Mutatie kredietinstellingen 

       
Mutatie overige langlopende schulden 

 
       

          
Overige mutaties EV 

  
 0   0          

          
Mutatie liquide middelen 

 
 170.099   982.256                    

Beginstand liquide middelen 
 

5.202.854   4.220.598  
 

Mutatie liquide middelen 
 

170.099   982.256  
                   

Eindstand liquide middelen 
 

 5.372.953   5.202.854 
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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, protestant-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 
ministeriële 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, verplichtingen, 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 toerekenbare 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 
 
Materiele vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere actuele 
waarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.  
Investeringen, niet zijnde verbouwing, boven de € 1.000,-- zijn geactiveerd. Bouwinvesteringen, welke Tabijn (een 
deel) voor eigen rekening neemt, worden boven de € 10.000 geactiveerd. 
 
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%   
 
Op de aankoop van de grond vindt geen afschrijving plaats. 
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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 om niet 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 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 eigenrisicodrager 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 verwachten 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 verslagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over het aantal 
verslagjaren 
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Voorziening jubileumuitkeringen 
Jaarlijks wordt de uitkering aan de voorziening onttrokken en het opgebouwde van de aanwezige werknemers per 
balansdatum aan de voorziening gedoteerd. 
 
Voorziening wachtgelduitkeringen 
De voorziening wordt bepaald aan de hand van het aantal wachtgelders waar aan het eind van het jaar toekomstige 
wachtgelduitkeringen tegenover staan. Op basis van inschatting en terugrekenen naar contante waarde wordt de 
voorziening berekend.  
 
Voorziening langdurig zieken 
Jaarlijks wordt de uitkering aan de voorziening onttrokken en het opgebouwde recht van de aanwezige 
werknemers op balansdatum aan de voorziening gedoteerd. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen van de gespaarde uren per einddatum verslagperiode, 
voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van 
maximaal 5 jaar. 
 
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 RJ 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 onderwijsbureau 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. 
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Het onderwijsbureau 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. 
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B5 Toelichting behorende tot de balans     
       

         
1 Activa 

 
     

     
Vaste activa 

 
     

            
       

31-12-2016 2017 
 

31-12-2017 

   Verkrijgings- 
prijs 

Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen/ 
desinvesteringen 

Afschrijvingen Verkrijgings- 
prijs 

Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvings- 
percentage    

EUR EUR EUR EUR EUR 
 

    EUR % 

   
           

   

1.2.0 Grond 
 

438.203  438.203     438.203  438.203      
              

1.2.1 Gebouw, verbouwingen 
 

4.298.569 1.080.603 3.217.966 409.645 176.126 4.708.214 1.256.729 3.451.485 2,5 - 5% 
   

              
1.2.2 Inventaris en apparatuur 

 
341.468 230.803 110.665 20.793 17.172 362.261 247.975 114.286 5% - 12,5%    

              
1.2.3 Leermiddelen 

 
2.245.647 1.456.614 789.033 176.612 223.285 2.422.259 1.679.899 742.360 12,5%    

              
1.2.4 Overige materiële vaste activa 

 
  

 
        

 
  

 
Auto's 

 
87.795 54.069 33.726  17.460 87.795 71.529 16.266 25% - 33% 

 
Schoolinventaris 

 
7.033.848 4.858.176 2.175.672 292.100 276.751 7.325.948 5.134.927 2.191.021 5% 

 
ICT 

 
2.269.614 1.419.771 849.843 778.528 396.200 3.048.142 1.815.971 1.232.171 25% - 33% 

 
Digitale schoolborden 

 
583.892 492.658 91.234  53.050 583.893 545.708 38.184 12,5% 

 
Installaties 

 
97.477 86.372 11.105  2.926 97.477 89.298 8.179 12,5% 

   
10.072.626 6.911.046 3.161.580 1.070.628 746.386 11.143.254 7.657.432 3.485.821   

1.2.5 Vaste activa in uitvoering en vooruitbetaling 
 

216.179 
 

216.179 -216.179     
 

0   
   

                   
Totaal materiële vaste activa 17.612.692 9.679.066 7.933.626 1.461.499 1.162.970  19.074.191 10.842.036 8.232.155   

   
       

   
 

                  
    

1.3 Financiële vaste activa 
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Boekwaarde 
 31-12-2016 

Mutaties +  
2017 

Mutaties -/- 2017 Boekwaarde  
31-12-2017 

 

  

    
 EUR EUR EUR EUR 

 

  
    

   
  

  
 

  
 

1.3.5 Effecten 
 

        
  

  
Obligaties 

 

 435.669  225.500 210.169  
  

  
Waarborgsom 

 

 137.100 24.000  161.100  
  

  
Totaal financiële vaste activa  

572.769 24.000 225.500 371.269 
 

  
    

 
       

    
 

       
    

 
Aanschaf Beurs- Beurs- Aanschaf 

 

 
 

    
Einde  Waarde Waarde Waarde Waarde 

 
    

Obligaties 
 

looptijd 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2017 
 

      
        

  
  

7,5 % NEDERLAND 
 

2023 210.119 317.768 298.416 210.169  
    

4,25 % RABOBANK NED 
 

2017 225.550 227.383   
 

      
 435.669 545.151 298.416 210.169  
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Vlottende activa     
       

 
1.5 Vorderingen 

  
  

 
  

  
     

31-12-2017 
 

31-12-2016 
  

    
EUR 

 
EUR 

  
    

    
 

    
  

 
1.5.1 Debiteuren 

  
  88.266 

 
  39.393 

   
    

    
 

    
  

 
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 

  
  1.237.898 

 
  1.309.473 

   
    

    
 

    
  

 
1.5.5 Overige vorderingen 

  
    

 
    

  
  

Vorderingen Gemeenten 
   

  
 

31.095   
  

  
Overige vorderingen 

   
  

  
  

  
     

  0 
 

  31.095 
  

     
    

 
    

  
 

1.5.6 Overlopende activa 
  

    
 

    
  

  
Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten 

  
  527.404 

 
  361.346 

  
     

    
 

    
  

     
    

 
    

  
  

Totaal vorderingen 
  

  1.853.568 
 

  1.741.307 
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1.7 Liquide middelen 
         

     
31-12-2017 

 
31-12-2016 

  
    

EUR 
 

EUR 
  

 
 

  
    

 
    

  
 

1.7.1 Schoolbankrekeningen 
  

  60.582    81.726 
   

1.7.2 Banken (inclusief spaarrekening) 
  

  5.312.371    5.121.128 
   

    
    

 
    

  
  

Totaal liquide middelen 
  

  5.372.953 
 

  5.202.854 
  

 
            
            
2 Passiva 

    

  

   

       

  

   

 
2.1 Eigen vermogen 

    

  

   

 
  

  
  

  
Mutaties t/m  31-12-2017   

 

 
   

 
Saldo  

31-12-2016 
 

Bestemming 
Resultaat 

Overige Mutaties Saldo  
31-12-2017 

 

 

    
 EUR 

 
EUR EUR EUR 

 

 
    

 
          

 

 
 

2.1.0 Kapitaal 
 

 454 
 

  
454 

 

  

2.1.1 Algemene reserve 
 

 2.334.141 
 

273.029 
 

2.607.170 
 

  
   

   
 

  
  

 

  

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 
 

3.731.317 
 

856.165 
 

4.587.482 
 

  

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 
 

2.269.154 
 

  
2.269.154 

 

  

 Totaal bestemmingsreserve 
 

 6.000.471 
 

856.165 0 6.856.636 
 

  
   

 
          

 

 
    

   
 

  
  

 

 
  

Totaal eigen vermogen 
 

8.335.066   1.129.194 0 9.464.260 
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Bestemmingsreserves 
 

Uitsplitsing publiek - privaat 
  

   
 

  
  

  
  

Mutaties t/m 31-12-2017   
 

 

  

  
Saldo  

31-12-2016 

 
Bestemming 

Resultaat 
Overige Mutaties Saldo  

31-12-2017 
 

 

    
 EUR   EUR EUR EUR 

 

 
 

2.1.2 Bestemmingsreserves Publiek 
 

 
          

 

 
 

 Exploitatie reserve scholen 
 

 3.244.778 
 

812.201 
 

4.056.979 
 

  

 Eigenrisicodragerschap bij ziekte 
 

 486.539 
 

43.964   530.503 
 

  

 Totaal publiek 
 

 3.731.317  856.165 0 4.587.482  
 

 
 

  
    

  
   

 
 

2.1.3 Bestemmingsreserves Privaat 
 

         
 

 
 Reserve buitenschoolse activiteiten 

 
 876.446  

  
876.446  

  

 Reserve privaat steunstichting 
 

 1.392.708      1.392.708  
  

 Totaal privaat 
 

 2.269.154  0 0 2.269.154  
 

    
   

   
  

 

 
 

 Totaal  
 

 6.000.471   856.165 0 6.856.636 
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2.3 Voorzieningen 
         

            
    

  Mutaties t/m 31-12-2017     Onderverdeling saldo 2017     
Saldo  

31-12-2016 
Dotaties  

2017 
Onttrekkingen 

2017 
Vrijval 
2017 

Saldo  
31-12-2017 

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 

    
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

    
  

    
  

 
  

 
2.3.1 Personeelsvoorzieningen 

 
  

    
  

 
  

  
Jubileumuitkeringen 

 
216.532 18.287 36.209 

 
198.610 19.861 79.444 99.305 

  
Wachtgelduitkeringen 

 
1.337.975 150.000 227.705 431.286 828.984 82.898 331.594 414.492 

  
Langdurig zieken 

 
371.566 250.278 138.269 

 
483.575 469.567 14.008   

  
Duurzaam inzetbaarheid 

 
3.173 2.240 

 
  5.413   

 
5.413 

    
1.929.246 420.805 402.183 431.286 1.516.582  572.326 425.046 519.210 

    
  

    
  

 
  

 
2.3.3 Onderhoud 

 
1.675.358 450.000 476.454 

 
1.648.904 164.890 659.562 824.452 

    
  

    
  

 
  

    
  

    
  

 
  

  
Totaal voorzieningen 

 
3.604.604 870.805 878.637 431.286 3.165.486  737.216 1.084.608 1.343.662 

            
 

2.3.1 Jubileumuitkeringen 
         

  
Deze voorziening wordt gevormd voor uitbetaling van toekomstige jubilieumuitkeringen voor personeel bij een dienstverband van 

  
  

25 en 40 jaar. 
         

 
    

           
 

    
 

Wachtgelduitkeringen 
         

 
    

 Er is gedoteerd tot en met december 2017 € 150.000,- en er is € 227.705,- onttrokken. Het aantrekken van de arbeidsmarkt en het lerarentekort in het onderwijs 
heeft geleid dat er minder wachtgelduitkeringen uitbetaald zijn. Het herbepalen van de voorziening heeft geleid tot een eenmalige vrijval van € 431.286.      

 
2.3.3 Onderhoud 

         
 

    
 

In 2016 is het meerjarenonderhoudsplan (2017 t/m 2026) geactualiseerd. De verwachting is dat er gemiddeld jaarlijks € 450.000 zal worden 
  

  
uitgegeven aan groot onderhoud. 
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2.5 Kortlopende schulden 
         

 
    

  
  

31-12-2017 
 

31-12-2016 
  

    
    

EUR 
 

EUR 
      

    
    

 
    

  
     

2.5.3 Crediteuren 
  

  264.939 
 

  934.896 
  

     
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 
  1.056.895 

 
  1.003.218 

  
     

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 
  

  289.812 
 

  238.049 
  

         
    

 
    

  
     

2.5.9 Overige kortlopende schulden 
  

    
 

    
  

      
Overige 

  
178.695   

 
137.173   

  
     

    
  178.695 

 
  137.173 

  
         

    
 

    
  

     
2.5.10 Overlopende passiva 

  
    

 
    

  
      

Geoormerkte subsidies OCW 
  

    
 

    
  

 
    

 
Vakantie- en eindejaarsuitkering 

  
852.292   

 
809.089   

  
 

    
 

Overige te besteden subsidies 
  

176.741   
 

75.623   
  

      
Overige overlopende passiva 

  
380.824   

 
312.838   

  
     

    
  1.409.857 

 
  1.197.550 

  
         

    
 

    
  

 
    

    
    

 
    

  
      

Totaal kortlopende schulden 
 

  3.200.198 
 

  3.510.886 
  

     

                
2.5.3 Crediteuren               

 De stand op 31 december 2017 is weer op het normale niveau.              

 Eind 2016 was er sprake van openstaande facturen betrekking hebbend op gedane ICT-investeringen.          

                
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen              

 De nog te betalen belasting op 31 december 2017 betreft de loonheffing (LH), vervangingsfonds (VF) en participatiefonds (PF)        

 
over de maand december welke eind januari 2018 worden voldaan. Tevens was de premie uniforme opslag kinderopvang 2017 ad € 90.000 
nog niet afgedragen.    

    

                

2.5.10 Vakantie- en eindejaarsuitkering               

 Er is op 31 december 2017 voor het vakantiegeld een reservering van 7 maanden gemaakt voor de uit te betalen vakantiegelden in mei 2018    
 De reservering eindejaarsuitkering is per balansdatum uitgekeerd.          
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 Overige te besteden subsidies           
    

 In 2017 zijn er meer subsidies aangevraagd en toegekend: subsidies voor onderwijsachterstanden, vrijroosteren leerkrachten en duurzame inzetbaarheid.   
 Deze subsidies worden in 2018 uitgegeven.                
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Model G Verantwoording subsidies          
                 
G1 Verantwoording van Subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS, art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies    
                 
                 
Omschrijving  Toewijzing  Bedrag van  Ontvangen t/m   De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking 

  Kenmerk Datum  de toewijzing  verslagjaar   geheel uit gevoerd en afgerond  Nog niet geheel afgerond 

          aankruisen wat van toepassing is 

          
       

Subsidie voor studieverlof DL/B/110481 23-8-2017   €      45.348,00    €          45.348,00          X  

                 
                   
    Totaal  €      45.348,00    €          45.348,00           

                 
                 
                 
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS, art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies 

                 
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar              
                 
Omschrijving  Toewijzing  Bedrag van  Ontvangen t/m   Totale kosten  Te verrekenen overschot 

  Kenmerk Datum  de toewijzing  verslagjaar      ultimo verslagjaar (naar balanspost) 

     €  €   €   €    
                 
                 
                     
    Totaal                 
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G2.B; Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

                 
Omschrijving  Toewijzing  Bedrag van  Saldo ontvangen in lasten in Totale kosten   Saldo nog te besteden 

  Kenmerk Datum  de toewijzing  01-01 2016 verslagjaar verslagjaar 31-12-2016   ultimo verslagjaar 

     €  € €  €  €   € 

                 
                 

                      
    Totaal                  
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
     

            
  

Meerjarige financiële verplichtingen          
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.       
De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:        
            
  2017  2016        
  EUR  EUR        
            

Niet langer dan 1 jaar 66.667          

Tussen 1 en 5 jaar 2.685.500  3.666.833        
Langer dan 5 jaar            

  2.752.167  3.666.833        
           

            
 Huurovereenkomst kopieermachines 

      
 

 in februari 2015 is, na Europees aanbestedingstraject, een nieuw vijfjarig contract afgesloten met Konica Minolta.  
 De looptijd is van 1 april 2015 tot 1 april 2020. De totale contractwaarde bedraagt € 390.000. 

  
 

  
  

    
   

 
  

  
    

   
 

 Contract schoonmaak 
 

    
   

 
 Eind 2014 is, na Europees aanbestedingstraject, een nieuw contract afgesloten met Breedweer betreffende schoonmaak.  
 De looptijd is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2020. De totale contractwaarde bedraagt € 3,0mln. 

 
 

  
  

    
   

 
  

  
    

   
 

 Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)   
   

 
 Tabijn is privaat verzekerd voor de WGA bij verzekeraar De Goudse. Er is een contract gesloten met een looptijd van  
 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. Per jaar wordt er € 100.000 aan premie afgedragen. 

  
 

 De totale contractwaarde bedraagt € 300.000.    
   

 
  

  
    

   
 

 Pensioenverplichtingen:     
   

 
 De stichting heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP het bedrijfstakpensioenfonds voor  
 overheid en onderwijs. De pensioenregeling is te typeren als een toegezegde pensioenregeling. Het ABP kan onvoldoende  
 betrouwbare gegevens verstrekken om de vereiste berekeningen te maken. 
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 Op basis van de uitzonderingsbepalingen voor bedrijfstakpensioenfondsen (RJ271.309) zijn de lasten en de verplichtingen 

 van de toegezegde pensioenregelingen verwerkt alsof er sprake zou zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Derhalve zijn 

 de verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen als last in de winst-  

 en verliesrekening opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. (de RJ-Uiting 2009-2 inzake ontwerp- 

 richtlijn 271.3 is nog niet in deze jaarrekening opgenomen). 
     

 
 Volgens gegevens van het ABP was de dekkingsgraad eind 2017 104,4% en eind 2016 96,6%.    
            
 Energie           
 Na Europese aanbestedingstraject uitgevoerd door Verus in 2014 zijn er langlopende contracten afgesloten voor  
 gas en elektriciteit. Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2021 wordt het gas geleverd door Eneco en elektriciteit door DVEP.   
 De geschatte contractwaarde is € 2.200.000. 

     
  

            
 Raet           
 In 2015 is het contract met Raet, leverancier in HR-software, met 3 jaar verlengd. De looptijd van het contract is  
 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 met een geschatte contractwaarde van € 200.000.     
            
            
 Gebeurtenissen na balansdatum        
 Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.       
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B7 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 
         

   
      

Baten 
      

   
      

       
   

      

Rijksbijdragen OCW 
      

  
      

       

   
      

 
Realisatie 2017 

 
Begroting 2017 

 
Realisatie 2016  

      
 

EUR   EUR   EUR  
      

 
  

 
  

  
       

      

Rijksbijdrage (PO) 25.916.641    25.134.133    25.274.594    
      

 
  25.916.641     25.134.133     25.274.594  

      
 

  
 

  
  

       
      

 
  

 
  

  
       

      

Overige subsidies OCW   
 

  
  

       
      

Geoormerkte subsidies 49.481    23.712    56.478    
      

Niet-geoormerkte subsidies 1.476.235    1.358.158    1.166.677    
      

 
  1.525.716 

 
  1.381.870     1.223.155  

      
 

    
 

  
 

       
      

Rijksmiddelen SWV   1.481.817     1.290.433     1.272.687         
 

  
 

    
 

              
 

      
 

        
 

      
 

  
 

  
  

       
      

Totaal rijksbijdragen OCW   28.924.174   
 

27.806.436     27.770.436 
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Overige overheidsbijdragen               
      

 
Realisatie 2017  Begroting 2017 

 
Realisatie 2016  

      
 

EUR  EUR   EUR  
      

 
  

 
  

  
       

      

Gemeentelijke bijdragen en subsidies   160.191 
  

 
156.714 

  
  190.162 

 
      

 
  

 
  

  
       

      

Overige overheidsbijdragen 
  

26.727 
  

 
6.667     

 

 
      

 
  

 
  

  
      

 
      

 
      

 
         

      

Totaal overige overheidsbijdragen   186.918     163.381   
  

190.162 

 
      

 
         

      

Overige baten 
         

      
 

Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016  
      

 
EUR  EUR  EUR  

      

Verhuur 
  

      
277.760      

     214.160    
 

     213.162  
 

      

Detachering personeel 
  

      
152.769      

     115.342    
 

     118.408  
 

      
 

  
 

    
 

  
 

   
      

Overige    
 

    
 

  
 

   
      

Opbrengst kantine 14.260    10.000    12.906    
      

BSO en Peuteropvang 1.902.062    1.685.000    1.690.073    
      

Overige 140.997    7.500    96.677    
      

 
  2.057.319     1.702.500    1.799.656  

      
 

  
 

  
  

  
 

  
 

      
 

      
 

        
      

Totaal overige baten   2.487.848     2.032.002     2.131.226  
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Lasten 
 

         
      

Personele lasten 
         

      
 

Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016  
      

 
EUR  EUR  EUR  

      

Lonen en salarissen              
      

 
Bruto Salarissen 

        
18.763.024  

 
        

18.180.203  
  

 
      

 
Sociale lasten 

          
2.577.635   

    
   

    
2.552.829     

      

 
Pensioenpremie 

          
2.557.280  

 
    

   
    

2.118.457     
      

                
Lonen en salarissen   23.897.939   

 
23.610.192    22.851.489  

      
 

  
 

  
  

      
      

Overige personele lasten   
 

  
  

      
      

 
Jubileumuitkeringen 

                
18.288   

                               
   

          
26.801     

      

 
Wachtgelduitkeringen 

             
281.286-  

             
   150.000     

        
150.000     

      

 
Langdurig zieken 

              
112.009   

                               
   

        
171.566     

      

 
Duurzaam inzetbaarheid 

                  
2.240   

                               
   

            
3.173     

      

 
Inhuur personeel 

              
476.522   

               
 181.850     

        
272.483     

      

 
Prof onderwijs/opleiding 

              
633.334   

                
690.319     

        
554.246     

      

 
Vertrekpremies 

                  
2.143   

                               
   

        
118.219     

      

 
Overige 

              
344.446   

                
250.930     

        
269.234     

      
 

  1.307.696    1.273.099    1.565.722  
      

 
      

 
    

 
  

 
      

Totaal personele lasten   25.205.635     24.883.291     24.417.211  
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FTE per functie 
      

 
 

 
      

Bestuur/management   35,0 
 

    
 

  35,6  
      

Onderwijzend personeel   294,8 
 

    
 

  291,7  
      

Onderwijzend en ondersteunend 
personeel 

  72,4 
 

    
 

  
67,8 

 
      

Totaal    402,2 
 

    
 

  395,1  
      

       
 

 
 

      
       

 
 

 
      

 
         

      

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
       

      
 

         
      

 
Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016  

      
 

EUR  EUR  EUR  
      

 
                 

      

Inventaris en apparatuur   17.172    17.600    16.976  
      

 
  

 
  

  
      

      

Leermiddelen PO   223.285    228.654    230.827  
      

              
      

Overige materiële vaste activa 
  

 

   

 
  

    
      

Auto's 17.460    21.210 
 

  20.842    
      

Schoolmeubilair 276.751    270.676 
 

  378.401    
      

Computerapparatuur 396.199    343.320 
 

  310.501    
      

Digitale schoolborden 53.050    53.048 
 

  68.883    
      

Installaties 2.926    2.927 
 

  3.656    
      

 
  746.386   

 
691.181    782.283  

      
 

  
 

  
  

      
      

Ge- en verbouwingen   176.126    192.409    153.920  
      

 
  

 
  

  
  

 
  

 
      

 
      

 
        

      

Totaal afschrijvingen   1.162.969     1.129.844     1.184.006  
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Huisvestingslasten 
      

   
      

       

   
      

 
Realisatie 2017 

 
Begroting 2017 

 
Realisatie 2016  

      
 

EUR 
 

EUR 
 

EUR  
      

 
  

 
  

  
       

      

Huur 
   

          2.240  
  

 
                    

  
          8.737  

 
      

Verzekeringen 
  

       25.143  
  

 
       24.000    

  
       24.660 
  

      

Dotatie onderhoudsvoorziening 
   

     450.000  
  

 
     450.000    

  
     450.000  

 
      

Klein onderhoud en exploitatie 
   

     345.487  
  

 
     261.810    

  
     300.365  

 
      

Energie en water 
   

     419.660  
  

 
     501.125    

  
     422.147  

 
      

Schoonmaakkosten 
   

     661.766  
  

 
     659.100    

  
     650.757  

 
      

Heffingen 
   

       46.158  
  

 
       60.900    

  
       45.345  

 
      

Overige          50.228    
 

       76.490             54.624   
      

 
      

 
         

      

Totaal huisvestingslasten   2.000.682     2.033.425     1.956.635         
       

   
      

       
   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   

      



56  

Overige lasten 
       

   
      

 
Realisatie 2017 

 
Begroting 2017 

 
Realisatie 2016  

      
 

EUR 
 

EUR 
 

EUR  
      

Administratie- en beheerslasten   
 

  
  

  

     
      

ICT-kosten 340.525    366.450    300.613    
      

Reis- en verblijfskosten 10.653    18.350    3.316    
      

Accountantskosten 26.257    25.700    31.456    
      

Telefoon- en portokosten e.d. 52.260    66.090    58.663    
      

Kantoorartikelen 14.956    15.950    17.421    
      

Bestuurskosten 37.720    44.400    41.737    
      

Reproductie / Drukwerk 134.887    149.800    152.254    
      

 
  617.258     686.740     605.460  

      
 

  
 

  
  

       
      

Leermiddelen   910.639    873.950     805.953  
      

 
  

 
  

  
       

      

Overige   
 

  
  

       
      

Representatiekosten 32.470    56.400    78.903    
      

Kantinekosten 108.411    104.863    102.238    
      

Contributies 128.785    81.260    103.276    
      

Abonnementen 8.187    15.980    7.087    
      

Medezeggenschapsraad 8.677    12.070    9.504    
      

Kosten salaris-/HRM-pakket 74.005    78.100    70.212    
      

Autokosten 21.311    29.750    17.448    
      

Juridische- en advieskosten 76.942    81.000    98.942    
      

Overige 145.775    121.146    132.621    
      

 
  604.563   

 
580.569     620.231  

      
 

      
 

        
 

      
 

  
 

  
  

       
      

Totaal overige lasten   2.132.460     2.141.259     2.031.644  
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Honoraria van de accountant 
     

 
 

 
      

De volgende honoraria van de accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.  
Flynth 

    
Flynth  

      

Onderzoek jaarrekening 2017 24.000 
     

0 
 

 
      

onderzoek jaarrekening 2016 
      

24.000 
 

 
      

onderzoek jaarrekening 2015 
      

3.136 
 

 
      

Andere controle opdrachten 2.257 
     

4.320 
 

 
      

 
 26.257 

    
 31.456  

      
       

   
      

Financiële baten en lasten 
     

   
      

       
   

      
 

Realisatie 2017 
 

Begroting 2017 
 

Realisatie 2016  
      

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR  

      
 

  
 

  
  

       
      

Financiële baten   
 

  
  

       
      

Rentebaten   6.316   
 

20.000     17.587         

Overige financiële baten   25.684   
 

16.000     25.684 
 

      
 

  
 

  
  

              

Saldo fin. baten en lasten   32.000     36.000     43.271         
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR  
           

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning 
van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.      

Indeling en bezoldigingsklasse 
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te weten: 
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar 
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten 
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of –sectoren 
 
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de 
criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. 
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de socre op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in 
welke bezoldigingsklasse de  rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 
complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. 
           
           
Complexiteitspunten         
              2017      
Gemiddelde totale baten     6     
Gemiddeld aantal leerlingen     3     
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren    1     
Totaal aantal complexiteitspunten     10     
             
Bezoldigingsklasse      D     
             
Bezoldigingsmaximum          €    141.000       
           
Afwijking bezoldiging         
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2017. 
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Bezoldiging Topfunctionarissen 

      
      
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking      
      
Dienstbetrekking in 2017       
      
Aanhef mevrouw     
Voorletters C.M.J.     
Achternaam Smits     
Functie voorzitter College 

van Bestuur     
Dienstbetrekking ja     
Aanvang functie  1-jan     
Afloop functie 31-dec     
Taakomvang (fte) 1,0     
      
Bezoldigingsmaximum  €              141.000      
      
Bezoldiging 2017       
      
Beloning  €              104.466      
Belastbare onkostenvergoeding  €                                  
Beloning betaalbaar op termijn  €                16.713      
Subtotaal bezoldiging  €              121.179      
Onverschuldigde betaald bedrag bezoldiging  €                                 
Totaal bezoldiging  €              121.179      
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Gegevens 2016           

      
Aanhef de heer  mevrouw  de heer 
Voorletters J.P.  F.L.  W.T. 
Achternaam Gaemers  Loth  Noom 
Functie voorzitter College 

van Bestuur  
lid algemene 
directie  

lid algemene 
directie 

Dienstbetrekking ja  ja  ja 
Aanvang functie  1-jan  1-sep  1-sep 
Afloop functie 31-aug  31-dec  31-dec 
Taakomvang (fte) 1,0  1,0  1,0 

      
Bezoldigingsmaximum  €                93.333    €        46.667    €           46.667  

      
Beloning  €                80.335    €        31.391    €           31.391  
Belastbare onkostenvergoeding  €                               €                      €                       
Beloning betaalbaar op termijn  €                   9.617    €          3.750    €              3.748  
Subtotaal bezoldiging  €                89.952    €        35.141    €           35.139  
Onverschuldigde betaald bedrag bezoldiging  €                               €                       €                         
Totaal bezoldiging  €                89.952    €        35.141    €           35.139  

      
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking      
      
Niet van toepassing      
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Bezoldiging Topfunctionarissen      
      
Toezichthoudende topfunctionarissen met fictieve dienstbetrekking     
      
Dienstbetrekking in 2017           

      
Aanhef de heer de heer de heer mevrouw mevrouw 
Voorletters A.J.M. S. R.C.A. S.C.G. M.C. 
Tussenvoegsel de   de van 
Achternaam Wit Keulen Deen Boer Tunen-Geldermans 
Functie voorzitter  vice-voorzitter lid lid lid 
Fictieve dienstbetrekking ja ja ja ja ja 
Aanvang functie  1-jan 1-jan 1-jan 1-jan 1-jan 
Afloop functie 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 

      
Bezoldiging 2017           

      
Beloning  €                   8.130   €                   6.675   €                   5.115   €                   5.115   €                      5.115  
Belastbare onkostenvergoeding  €                              €                              €                               €                              €                                 
Beloning betaalbaar op termijn  €                               €                              €                               €                              €                                
Subtotaal bezoldiging  €                   8.130   €                   6.675   €                   5.115   €                   5.115   €                      5.115  
Onverschuldigde betaald bedrag bezoldiging  €                              €                              €                              €                              €                               
Totaal bezoldiging  €                   8.130   €                   6.675   €                   5.115   €                   5.115   €                      5.115  

      
Individueel WNT-maximum  €                21.150   €                14.100   €                14.100   €                14.100   €                    14.100  

      
Gegevens 2016           

      
Aanvang functie  1-jan 1-jan 1-jan 1-jan 1-jan 
Afloop functie  31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 
Beloning   €                   7.450   €                   5.995   €                   4.335   €                   4.335   €                      4.335  
Belastbare onkostenvergoeding  €                               €                              €                             €                               €                                
Beloning betaalbaar op termijn  €                              €                               €                               €                              €                                 
Totaal bezoldiging  €                   7.450   €                   5.995   €                   4.335   €                   4.335   €                      4.335  
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Individueel WNT-maximum  €                21.000   €                14.000   €                14.000   €                14.000   €                    14.000  
Toezichthoudende topfunctionaris zonder dienstbetrekking      
Niet van toepassing.      
 
Verbonden partijen        
Samenwerkingsverbanden       
Tabijn is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden, SWV IJmond en SWV Noord Kennemerland. 
De stichtingen hebben als doel het realiseren van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in het werkgebied. 
De stichtingen worden bestuurd vanuit de tegenwoordigers van de aangesloten bevoegd gedragsorganen en kennen geen winstoogmerk.  
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Bestemming van het exploitatiesaldo          
Het positieve resultaat over 2017 ad € 1.129.194 wordt als volgt verwerkt:         

         
Algemene reserve (bestuur)  € 273.029         
          
Bestemmingsreserve publiek (scholen)  € 812.201           

        
 Bestemmingsreserve publiek          

Eigenrisicodragerschap bij ziekte   €   43.964         
 
         

            
        

Heemskerk, 19 juni 2018 
         
          
Ondertekening door College van Bestuur         
          
mevr. C. Smits, voorzitter         
          
          

          
Ondertekening door Raad van Toezicht         
          
dhr. A. de Wit, voorzitter  dhr. S. van Keulen, vice-voorzitter   
          
          
          
Mevr. E. Hollenberg, lid  mevr. J. de Goede, lid    mevr. B van Tunen, lid   
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C1 Controleverklaring 
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7 BASISINFORMATIE 
 

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 

 

De Tabijnscholen 

 

 

 

 

   
Brin Naam Sector 
03UC De Branding PO 
03XY Visser 't Hooft PO 
05AO De Windhoek PO 
05HH Het Rinket PO 
05JM Bosschool PO 
05MI Willem-Alexander PO 
05SC Het Baken PO 
07NJ De Vlinder PO 
07QS Paulus PO 
07US Otterkolken PO 
07VV Molenhoek PO 
08PV J.D. van Arkel PO 
08WB De Duif PO 
08ZV Leonardus PO 
09AR Vrijburg PO 
09VP Cunera PO 
09XO Binnenmeer PO 
10OP Helmgras PO 
11EI Anne Frank PO 
14FJ DURV! PO 
27YC De Bareel PO 
28AN Kornak PO 

mailto:onderwijsbureau@tabijn.nl
http://www.tabijn.nl/
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8 BIJLAGEN  

8.1 Organisatie en organogram 
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 organisatie 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 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 bestuurder Dunamare Onderwijsgroep) 

• Dhr. R. Deen (management development Tata Steel) 

• Mevr. M. van Tunen (Bedrijfsvoeringsspecialist E bij de eenheid Noord-Holland Nationale politie) 

 

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.   
Vanaf 1 januari 2017 is mevrouw C. Smits voorzitter van het College van Bestuur. 

Nevenfuncties van mevrouw Smits  
Mevrouw Smits bekleedt geen nevenfuncties. 

 
Algemene directie 
De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende 
terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de 
gesprekken in het kader van de gesprekscyclus, 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. Een lid van de algemene 
directie heeft ook de opvang in haar portefeuille. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen 
van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit mevr. F.L. Loth en 
dhr. W.T. Noom. 

Onderwijsbureau 
In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, 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. Naast de 
sectormanager bestaat de sector uit twee personeelsfunctionarissen, een office manager die de secretariële en 
administratieve ondersteuning van de algemene directie verzorgt, een medewerker communicatie en twee 
bovenschoolse schoolopleiders. Ook de bovenschoolse arbo-coördinator valt hiërarchisch onder deze sector. In 
september 2017 is de sector uitgebreid met een managementassistent die het CvB ondersteunt. 
 

http://www.tabijn.nl/


  

 

• Sector administratie 
Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit 
administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. De sector administratie kent naast de 
financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een 
medewerker personeelsadministratie, twee senior 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-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant. 
 

• Sector huisvesting 
Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de 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 
sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij 
voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit.  

Directeurenberaad 
Het directeurenberaad van Tabijn komt maandelijks één keer bij elkaar voor een plenaire bijeenkomst en een keer 
voor een bijeenkomst van de professionele leergemeenschappen (PLG). Er zijn drie groepen PLG ingesteld. De leden 
van de betreffende PLG-groep bepalen zelf en met elkaar de agenda van de bijeenkomst.  
De voorzitter van het College van Bestuur zit de plenaire bijeenkomsten voor. Een klankbordgroep ondersteunt bij 
de voorbereiding van de vergaderingen.  

 

  



  

Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Algemene directie 

 

Raad van Toezicht 

 

Onderwijsbureau 

(sectoren HRM en 
bestuursondersteuning, 
ICT, huisvesting en 
administratie) 

 

SCHOLEN  

 

College van Bestuur 

 

SCHOLEN  

 

Schooldirecteuren en teams 

 

Sectormanagers 

 

Directeurenberaad 

 

GMR 

 



  

8.2 Overzicht scholen 
Tabijn is het bevoegd gezag van de volgende scholen: 

Gemeente  Brinnr School Adres Telefoon e-mail 

Alkmaar 14FJ DURV! Amstelstraat Amstelstraat 7 
1823 EV Alkmaar 

072-512 0406 durv@tabijn.nl 

Alkmaar 14FJ DURV! Elgerweg Elgerweg 39 
1825 KA Alkmaar 

072-562 8060 durv@tabijn.nl 

Alkmaar 14FJ DURV! Tochtwaard  Tochtwaard 22 
1824 EZ Alkmaar 

072-561 0899 durv@tabijn.nl 

Bergen 03UC De Branding Pastoor van Kleefstraat 19 
1931 BL Egmond aan Zee 

072-506 9995 branding@tabijn.nl 

Bergen 05AO De Windhoek Herenweg 72A 
1935 AG Egmond-Binnen 

072-507 0888 de.windhoek@tabijn.nl 

Bergen 05MI Willem-Alexander Kapelweidtje 2 
1861 JH Bergen 

072-581 3142 wa-school@tabijn.nl 

Bergen 05JM Bosschool Rondelaan 30 
1861 ED Bergen 

072-581 3195 bosschool@tabijn.nl 

Castricum 03XY Visser 't Hooft Kemphaan 17 
1902 KA Castricum 

0251-655906 het.hooftschool@tabijn.nl 

Castricum 07QS Paulus 1e Groenelaan 88 
1901 TE Castricum 

0251-650565 paulus@tabijn.nl 

Castricum 09VP Cunera Vondelstraat 25 
1901 HT Castricum 

0251- 650860 cunera@tabijn.nl 

Castricum 10OP Helmgras Het Korte Land 3 
1902 BA Castricum 

0251-650864 helmgras@tabijn.nl 

Heemskerk 05HH Het Rinket Bachstraat 20 
1962 BD Heemskerk 

0251-231093 rinket@tabijn.nl 

Heemskerk 07NJ De Vlinder Frankrijklaan 2 
1966 VD Heemskerk 

0251-237766 vlinder@tabijn.nl 

Heemskerk 07US Otterkolken Prof. ten Doesschatestraat 119 A 
1963 AS Heemskerk 

0251-232688 otterkolken@tabijn.nl 

Heemskerk 08ZV Leonardus Kerkweg 225 
1964 KJ Heemskerk 

0251-232410 leonardus@tabijn.nl 

Heemskerk 11EI Anne Frank Jan van Kuikweg 97 
1964 BC Heemskerk 

0251-231650 anne.frank@tabijn.nl 

Heemskerk 27YC De Bareel Waddenlaan 1 
1967 EH Heemskerk 

0251-230468 bareel@tabijn.nl 

Heiloo 08WB De Duif Mariënstein 180 
1852 SN Heiloo 

072-532 0874 deduif@tabijn.nl 

Langedijk  05SC Het Baken Bovenweg 68 
1834 CG Sint Pancras 

072-564 2417 hetbaken@tabijn.nl 

Langedijk 08PV J.D. van Arkel Museumweg 1 
1721 BW Broek op Langedijk 

0226-342322 arkel@tabijn.nl 



  

Uitgeest 07VV Molenhoek Meidoornstraat 21 
1911 BS Uitgeest 

0251-310173 molenhoek@tabijn.nl 

Uitgeest 09AR Vrijburg Niesvenstraat 2 
1911 VA Uitgeest 

0251-313138 vrijburg@tabijn.nl 

Uitgeest 09XO Binnenmeer Langebuurt 31 
1911 AS Uitgeest 

0251-312715 binnemeer@tabijn.nl 

Uitgeest 28AN Kornak Benningskamplaan 60 
1911 LP Uitgeest 

0251-707227 kornak@tabijn.nl 

 

 
  



  

8.3 Personele kengetallen 
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8.4 Overzicht netwerken 
Netwerk  Onderwerpen  Frequentie 

per jaar 
Aantal 
deelnemers 

Netwerk intern begeleiders Vaste onderwerpen:  
ESIS  
Kurzweil  
Ontwikkelingen in de SWV’s  
Halen en Brengen  
Intervisie. 

Overige onderwerpen:  
Dyscalculie 
Integrale Vroeghulp (IVH) 
Verwijsindex 
Close reading 
Veilig thuis, informatie en uitwisseling 

5 x +/- 30 

Netwerk leerkrachten  
groep 1 en 2 
 

Leren van en met elkaar: Bouw, 
Schrijfdans 
Waar ben ik als leerkracht trots op? 

1 x +/- 50 

Netwerk leerkrachten  
groep 3 en 4 

Leren van en met elkaar: De kracht van 
de leerkracht, Sociale 
vaardigheidstraining 

1 x +/- 45 

Netwerk leerkrachten  
groep 5 en 6 

Leren van en met elkaar: RING-aanpak; 
sociale vaardigheidstraining 

1 x +/- 45 

Netwerk leerkrachten  
groep 7 en 8  

Leren van en met elkaar: Playing for 
Success, RING-aanpak leesbevordering 
en motivatie 

1 x +/- 45 

Netwerken leerkrachten  
voor alle groepen 

Mindset en media nu en in de toekomst 

Drama en media in de school 

1x 

1x 

22 

20 (vol) 

Netwerk adjunct-directeuren Persoonlijk leiderschap en communicatie  
Teambuilding  
Rol/ positie adjunct directeuren 
Duo-directeurschap 

5 x 13 

Netwerk ICT-coördinatoren Social Schools 
Portfolio 
Digitale Rapporten 
Mediawijsheid 
Programmeren 
Gepersonaliseerd leren 
21st century skills 
IBP/AVG 
ICT budget 
Microsoft Teams 
Touchscreens/Presenter 
Aanpassingen infrastructuur 
Office 365/OneDrive 

4 x +/- 25 



  

Google Classroom/Chromebooks 
Diverse onderwerpen vanuit de 
schoolpraktijk 

Netwerk contactpersonen Vaste onderwerpen: 
Bespreken ervaringen van het afgelopen 
jaar (‘Rondje langs de velden’) 

Overige onderwerpen: 
Uitspraken van de landelijke 
klachtencommissie 
#Metoo binnen scholen 
 

1 x 25 

Netwerk arbo-contactpersonen Doelstelling en opzet PMO 
Wijziging arbo-wet 
Werkplekinrichting voor leerkracht en 
leerling 

 

1 x 25 

Netwerk stage-coördinatoren Het mentorschap onder de loep 
Tips en tops uit de praktijk 
Stageplaatsen 2017-2018 

1 x +/- 20 

Netwerk pluscoördinatoren Begaafdheid in combinatie met ADHD, 
autisme en dyslexie. 
 

1x +/- 15 

 
  



  

8.5 Toezicht onderwijsinspectie 
 

Resultaten kwaliteitsonderzoek inspectie 2017 
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Kwaliteitsgebied 1 - Onderwijsresultaat    

1.1 Resultaten op de kernvakken 
 
v 

 
v 

 
v 

Kwaliteitsgebied 2 - Onderwijsproces    

2.1 Aanbod nb g g 

2.2 Zicht op ontwikkeling v g g 

2.3 Didactisch handelen v v v 

2.4 Ondersteuning 
 
nb 

 
g 

 
v 

Kwaliteitsgebied 3 - Schoolklimaat en Veiligheid    

3.1 Schoolklimaat g v g 

3.2 Veiligheid v g v 

Kwaliteitsgebied 4 - Kwaliteitszorg en ambitie    

4.1 Evaluatie en verbetering/kwaliteitszorg v g v 

4.2 Kwaliteitscultuur v g g 

4.3 Verantwoording en dialoog nb v v 

       

       

  o= onvoldoende    

  v= voldoende     

  g= goed    

  nb= niet bepaald    

       

     
 
 
 
 
  



  

8.6 Resultaten onderwijs: De eindopbrengsten 20171 met indeling EWS 
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1 Anne Frank 532,6 536,1 534,9 532,3 538,2 534,0 8  

2 Arkel 538,6 532,1 539,9 539,4 537,5 535,2 0  

3 Baken 535,5 534,3 537,9 530,8 537,9 535,2 0  

4 Bareel 537,3 536,2 539,2 535,7 536,7 535,2 0  

5 Binnenmeer  536,9 537,5 535,6 533,0 536,2 535,2 0  

6 Bosschool 538,3 540,0 539,3 538,3 540,7 535,2 0  

7 Branding 540,5 538,2 536,9 531,7 533,9 535,2 0  

8 Cunera 536,6 535,0 537,7 537,0 535,4 535,2 0  

9 Duif 538,0 536,0 535,6 538,3 539,7 535,2 0  

10 Helmgras3 537,2 537,8 538,6 536,5 540,0 535,2 0  

11 Kornak 537,2 538,0 537,5 536,7 537,6 535,2 0  

12 Leonardus 534,4 535,7 535,2 532,9 537,0 535,2 0  

13 Molenhoek 536,3 536,3 537,4 532,5 538,2 535,2 0  

14 DURV! 532,8 530,9 538,2 536,2 535,1 533,4 12  

15 Otterkolken  538,4 532,0 537,9 537,6 534,6 535,2 0  

16 Paulus 539,8 533,1 535,7 538,9 537,9 535,2 0  

17 Rinket 528,7 537,5 538.6 530,6 533,6 527,9 51  

18 Visser 't Hooft 535,3 535,0 536,8 538,2 535,7 535,2 0  

19 Vlinder 531,6 532,9 532,1 535,2 533,4 533,5 11  

20 Vrijburg 533,7 533,7 539,4 536,5 536,4 534,8 3  

21 Willem Alexander 537,0 535,3 534,0 538,1 537,1 535,2 0  

22 Windhoek 530,9 532,4 539,6 535,8 531,3 535,2 0  

 

 Onder de ondergrens  Rond het gemiddelde 

 Tot 0,7 boven de ondergrens   Bovengemiddeld 

 School met 
gewichtenleerlingen  

  

  

                                                           
1 Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school 
gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet één-
op- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een school kan mank 
gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage 
leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school. 

2 De schoolgroep is gebaseerd op de gegevens van DUO. Aan de scholen is gevraagd of de opgegeven schoolgroep correct berekend is. Er blijken 
verschillen te zijn. In dit overzicht is de bepaling van de schoolgroep uitgegaan van de berekening van de scholen. 
3 Helmgras bestaat per 1 augustus 2015 uit de fusie Toermalijn en Augustinusschool. De scores van 2013 tot en met 2015 zijn de scores van 
basisschool Toermalijn. 



  

8.7 Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht  
 
1 Samenstelling Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2017 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 (Strategisch adviseur Sociaal Domein bij de eenheid Noord-Holland  
  Nationale politie). 
 
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 

 
M. van Tunen-Geldermans: Lid raad van toezicht Stichting Socius te Heemskerk 

3 Werkgeversrol 
De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben daarom 
met mevrouw Smits, voorzitter van het College van Bestuur, een beoordelingsgesprek gevoerd in het kader van het 
aflopen van haar jaarcontract. Mevrouw Smits heeft een benoeming in vaste dienst gekregen.  Van dit gesprek 
brachten zij verslag uit aan de Raad van Toezicht. 
 
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 2017 was het derde jaar van deze toezichtscyclus waarin de volgende thema’s zijn besproken:  
• De financiële rapportage per kwartaal (2 keer) 
• Managementrapportage per kwartaal (4 keer) 
• Het beoordelingsgesprek College van Bestuur 
• Bestuursverslag-jaarrekening 
• Begroting en jaarplan 
• Ziekteverzuim 
• Opbrengsten onderwijs (onderwijskwaliteit en risicoanalyse) door de algemene directie (2 keer) 
• Gesprek Raad van Toezicht en de GMR 
• Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
 
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: 
• Managementletter interim controle 
• Toezichtkader 



  

• Actualisatie treasurystatuut 
• Personeelstevredenheidsonderzoek 
• Informatie beveiligingsplan, reglement en procedure datalekken en bewerkersovereenkomst 
• Visie en businesscase IKC Uitgeest 
• Proces om te komen tot een meerjarenbeleid 2019-2022  
 
Werving nieuwe leden 
Per 31 december 2017 verliep de termijn van mevrouw S.C.G. de Boer en de heer R.C.A. Deen als lid van de Raad 
van Toezicht. De overige leden zijn in het derde kwartaal gestart met de werving van twee nieuwe leden. Na een 
zorgvuldige selectie in overleg met de voorzitter CvB en een afvaardiging van de GMR, zijn per 1 januari 2018 twee 
nieuwe leden benoemd: mevrouw E. Hollenberg en mevrouw J. de Goede.  
 
Kwaliteit 
Het jaar 2017 bood mede door de wijziging van het College van Bestuur de kans om de reeds ingezette koers van 
Tabijn een extra impuls te geven. Vanuit haar rol als actief toezichthouder heeft de raad, sterker dan in de 
voorgaande jaren, actief de  rol van de toezichthouder opgepakt. Nagedacht is op welke wijze de huidige positie 
van de scholen versterkt en uitgebouwd kan worden. Daarbij staat naast de kwaliteit ook de kwantiteit centraal. De 
koers van de stichting zal in de komende jaren ook meer gericht worden op de ontwikkeling van IKC om de positie 
van scholen en dus de marktpositie, te versterken. In dit jaar is een aanvang gemaakt met het strategisch plan 
2019-2022 waarin de raad ook haar eigen plaats heeft. Deze ontwikkeling past binnen de governance code zoals 
deze binnen Tabijn vastgesteld is en beleefd wordt. 
 
  



  

8.8 Jaarverslag GMR 
 

Samenstelling 
De GMR van Stichting Tabijn was in 2017 t/m 30 september als volgt samengesteld: 
 

Amy Redeker Anne Frank 

Monique Spaans Binnenmeer 

Barry Pieters Cunera  

Cees van der Kolk De Bareel  

- Bosschool 

Annie Bos De Branding 

Patricia van Dijk De Duif 

Tino de Groot Durv! 

Meike van der Rol Helmgras 

Reina Schoon Het Baken  

Renate Korver J.D. van Arkel  

Sanne Bruins Kornak 

Ilse Welp Leonardus 

- Molenhoek 

Marion Köhler Onderwijsbureau 

Anjo Koppers Otterkolken 

Jeannet Bruin Paulus 

- Het Rinket 

Ton Beers Visser 't Hooft  

Pascal Dupuis De Vlinder  

Tanja Nugteren Vrijburg  

Leon de Hek Willem-Alexander 

- Windhoek 

 

Dagelijks bestuur 
Tot en met 30 september bestond het dagelijks bestuur uit de volgende leden: 

• Anjo Koppers (ouder), Otterkolken, voorzitter 
• Ilse Welp (ouder), Leonardus, bestuurslid 
• Marion Köhler (personeelslid), Bureau Tabijn, penningmeester 



  

In deze periode werd het dagelijks bestuur secretarieel ondersteund door mevr. J. Koster van Janine Koster 
Office Support. Met ingang van 1 oktober zijn haar taken overgenomen door de managementassistent van 
Tabijn, Marieke Offenberg. 

Per 1 oktober 2017 bestond de GMR uit de volgende 14 leden:  

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Ilse Welp  Monique Spaans 

Cees van der Kolk Lisette Beumer 

Anjo Koppers Jeannet Bruin 

Pascal Dupuis Annemarie van Rixel 

Barry Pieters Ineke van der Busse 

Amy Redeker Martina Tellegen 

Esther Iskes Sanne Bruins 

 

Vanaf 1 oktober 2017 bestond het dagelijks bestuur van de GMR uit Monique Spaans (voorzitter), Ilse 
Welp (secretaris) en Cees van der Kolk (penningmeester). 

Vergaderdata 
In het kalenderjaar 2017 vergaderde de GMR op de volgende dagen: 

⋅ 24 januari 2017 
⋅ 16 maart 2017 
⋅ 19 april 2017 
⋅ 13 juni 2017 
⋅ 11 Oktober 2017 
⋅ De geplande vergadering op 11 december 2017 moest worden verplaatst naar januari 2018. 

Vergaderlocatie: onderwijsbureau Tabijn in Heemskerk 

Samenstelling werkgroepen 

De werkgroep financiën komt regelmatig bij elkaar en heeft indien nodig overleg met de financial 
controller van Tabijn. De leden van deze werkgroep waren in 2017 Bart Jonk en Cees van der Kolk. Een 
derde werkgroeplid zou wenselijk zijn. 

De andere werkgroepen (passend onderwijs, personeel en professionalisering) zullen weer actief worden 
indien nodig. 

Behandelde onderwerpen ter advies of instemming 

⋅ Voorstel afwezigheid lid GMR 
⋅ Begroting 2017  

Vergadering 24 januari 2017: Ed Hubert geeft een korte toelichting op de begroting 2017. De GMR 
geeft positief advies over de begroting. 

⋅ Uitbreiding onderwijsbureau 
De GMR heeft ingestemd met het verzoek om het bestuursbureau uit te breiden met een 
managementassistent.  



  

Behandelde/besproken onderwerpen algemeen 

- Ondanks een daling in inwoners en leerlingen in de regio heeft Tabijn per 1 oktober 2017 alsnog een 
groei doorgemaakt van 0,7%. Hierdoor is de omvang van de organisatie en de werkgelegenheid 
gegarandeerd. 

- IKC: Tabijn wil zich sterk maken voor integrale kindcentra en zal onderzoeken waar kansen liggen. 
- Personeelstevredenheidsonderzoek: deze wordt gedeeld en besproken met de GMR. 
- In de vergadering van 24 januari 2017 maakt de GMR kennis met Carla Smits, voorzitter CvB. 
- Nieuwe GMR-leden worden voorbereid op hun taak door trainingen of een informatiemap.  
- Fusie Uitgeest: het is de intentie om de drie Uitgeester scholen Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer 

per 2020 in één pand onder te brengen. 
- Reglement/statuten: het reglement en het statuut zijn met ondersteuning van juridisch adviesbureau 

Verus aangepast. Ook de MR-reglementen van de scholen zijn opnieuw opgesteld.  
- Nieuwe opzet GMR: als vervolg op het nieuwe reglement/statuut van de GMR wordt de grootte van 

de raad teruggebracht. De communicatielijnen tussen GMR, de MR’en, bestuur en scholen worden in 
een communicatieschema vastgelegd. 

- In september hebben via een digitaal instrument verkiezingen plaatsgevonden om de opengevallen 
plekken binnen de GMR op te vullen. 

- Op 3 juli 2017 startte de nieuwe sectormanager HRM, Heleen Tolsma. Zij volgt Arlette Kock op. 
- PO in actie: Tabijn betuigt steun aan deze actie. Op 27 juni 2017 begonnen alle Tabijnscholen een uur 

later dan gebruikelijk met lesgeven. 
- Op woensdag 18 oktober heeft de Tabijndag plaatsgevonden. Deze middag was bedoeld als kick-off 

voor voor het strategisch beleidsplan 2019-2022. Het huidige plan loopt nog tot en met 2018. De 
GMR werd verzocht na te denken over hoe ook de GMR actief betrokken kan zijn in dit proces. 

- Mevr. Ilse Welp heeft namens de GMR zitting gehad in de benoemingsadviescommissie voor de twee 
nieuwe leden Raad van Toezicht. 

- Jaarplan Tabijn 2017-2018 
- Kaderbrief begroting 

 
 

 
  



  

8.9 Klachten/Jaarverslag vertrouwenspersoon 
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Inleiding 

Één 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 interne contactpersonen en 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 -voor zover relevant voor het verslagjaar- 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  
• Conclusies en aanbevelingen 

 
Het jaarverslag dient een coproductie van de externe vertrouwenspersonen en interne 
contactpersonen te zijn. Vastgesteld moet worden dat er een verbetering is waar te nemen 
ten aanzien van de respons van de contactpersonen. Dit jaar zijn de gegevens voor het eerst 
verzameld door de officemanager van de stichting. Vijftien contactpersonen hebben input 
aangeleverd. 

Contactgegevens 
 

Sinds oktober 2014 staan de onderstaande vaste externe vertrouwenspersonen ter 
beschikking van Tabijn: 

 
 

 

Freek Walther 
walther@devertrouwenspersoon.nl 
088-1119902 

 

Jeanette Jager 
Jager@devertrouwenspersoon.nl 
088-1119903 

mailto:walther@devertrouwenspersoon.nl
mailto:Jager@devertrouwenspersoon.nl
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De externe vertrouwenspersonen stellen inmiddels 088-telefoonnummers ter beschikking. Het 
werken met 088-nummers zorgt ervoor, dat melders -tijdens kantooruren- altijd bij het eerste 
contact persoonlijk te woord worden gestaan door een telefonist. Dit wordt in de praktijk 
hogelijk gewaardeerd. 

 
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 en aanvaarden zij 
incidenteel onderzoeksopdrachten. 
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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 respectievelijk 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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Meldingen en klachten bij de interne contactpersonen 
 

 

 

* Meldingen betreffende situaties die buiten de invloedssfeer van school liggen, en 
derhalve strikt genomen niet bij de interne contactpersoon thuishoren. Deze categorie 
is in het verslagjaar 2015 toegevoegd. 

 
Toelichting: 

Op grond van de door de interne contactpersonen aangeleverde gegevens, zou kunnen 
worden opgemaakt dat het aantal meldingen aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het 
vorige verslagjaar, waarin geen enkele melding werd gerapporteerd. Het is evenwel de 
vraag hoe dit cijfer geïnterpreteerd moet worden. De wijze van ‘tellen’ lijkt sterk individueel te 
verschillen, hetgeen geïllustreerd kan worden met de vaststelling dat niet minder dan twaalf 
van de meldingen gerapporteerd zijn door één enkele contactpersoon. Bovendien moet 
worden vastgesteld dat de respons van de contactpersonen weliswaar is gestegen, maar 
nog altijd vatbaar is voor verbetering. 

 
Opnieuw valt op dat er een vaste kern van contactpersonen is die de gegevens nauwgezet 
aanleveren, en dat ook de nieuwkomers zich hiertoe hebben ingespannen. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2016 

 

 
Categorieën: 

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, toetsing e.d. 
• School organisatorisch = 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 
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Helaas moet ook dit jaar worden vastgesteld dat de aangeleverde gegevens ook inhoudelijk 
te wensen overlaten. Zoals vorig jaar reeds opgemerkt zijn er contactpersonen die 
gesprekken met ouders en collega’s, die zij nadrukkelijk binnen de contouren van hun rol van 
contactpersoon voeren, niet in de statistiek opnemen omdat die gesprekken geen vervolg 
krijgen dan wel niet leiden tot een formele melding. Het zijn echter juist dat soort gesprekken, 
die het belang en de waarde van de aanwezigheid van de contactpersonen illustreren. 
Hieraan is tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten ook herhaaldelijk aandacht aan besteed. 

 
Niettemin bestaat er aanleiding om, tijdens de volgende bijeenkomst, opnieuw aandacht te 
besteden aan het belang van correcte en eenduidige verslaglegging. 
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Meldingen en klachten bij de externe vertrouwenspersonen 
 

 

 
Toelichting: 

In het jaar 2017 behandelden de externe vertrouwenspersonen vijf trajecten, tegen zeven in 
het jaar 2016. De intensiviteit van de begeleiding varieerde opnieuw sterk, van één enkel 
telefoongesprek tot het bijwonen van gesprekken op locatie. 
Twee trajecten zijn uitgevoerd op verzoek van het bestuur dan wel de bestuursorganisatie. 
Het betrof een klacht van een ouder over het handelen van een leerkracht, en een 
samenwerkingsprobleem tussen twee medewerkers. 

 
De drie overblijvende trajecten hadden betrekking op twee meldingen van ouders, en één 
van een medewerker. De twee meldingen van ouders hadden betrekking op de overgang 
van leerlingen naar SO of SBO. De meldingen hadden betrekking op inhoudelijke aspecten, 
maar zeker ook op de wijze waarop in deze gevoelige trajecten werd gecommuniceerd. 

 
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 2017 
niet geweest. 
 
Adviesvragen 
In het jaar 2017 zijn er geen adviesvragen ontvangen, met dien verstande dat aan één van 
de vanuit het bestuursbureau geïnitieerde casussen wel een verzoek om advies vooraf ging. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

2015 

2016 

 
Categorieën: 

• Onderwijskundig = wijze van lesgeven, lesprogramma, toetsing e.d. 
• School organisatorisch = 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 
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Analyse meldingen en klachten 

In het jaar 2017 zijn er in feite geen opmerkelijke ontwikkelingen geweest. Het aantal 
meldingen bij de externe vertrouwenspersonen is wat gedaald, maar die daling is gering te 
noemen. Het beeld ten aanzien van de inzet van de interne contactpersonen is te diffuus om 
daaraan conclusies te verbinden. 

 
Interne contactpersonen 
Ten aanzien van de interne contactpersonen is, evenals in het vorige verslagjaar, reeds 
opgemerkt dat het geschetste beeld als onbetrouwbaar moet worden aangemerkt in 
verband met de kennelijk niet eenduidige wijze waarop de benodigde informatie door de 
contactpersonen is aangeleverd. 

 
Externe vertrouwenspersonen 
In het voorgaande jaarverslag werd reeds opgemerkt dat het aantal klachten over de 
(vermeende noodzaak tot) overgang van leerlingen naar SO of SBO toeneemt. Deze trend 
zet zich voort; twee meldingen van ouders hadden hierop betrekking. Deze ontwikkeling is 
overigens zeker niet alleen bij de scholen van Tabijn waarneembaar. 

 
Verder blijft het aantal meldingen die -in de kern- betrekking hebben op communicatie een 
groot deel uitmaken van het totaal. Ook dit jaar heeft de wijze van communiceren over ‘de 
inhoud’ in nagenoeg alle gepasseerde casuïstiek een rol gespeeld. In twee gevallen werd de 
school door de melders van onzorgvuldig communiceren beticht, maar moet worden 
opgemerkt dat ook de opstelling van de melders (ouders) zelf niet bijdroeg aan het vinden 
van een bevredigende oplossing. 
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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. 
Ook hier dient nadrukkelijk als kanttekening te worden genoemd, dat slechts 14 van de 22 
scholen de gevraagde informatie hebben aangeleverd. 

 

Preventie-activiteiten naar leerlingen 
Voorstellen ICP in de klas (met groepen/groepjes gepraat) 6 

Melding naam/taak contactpersoon in de klassen/schoolgids 1 
Brievenbus 2 

Specifieke aandacht voor gedragsthema’s in de klas 0 
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 0 

Deelname projectweek ‘pesten’ 1 
‘Help mij bus’ 1 

*Voor zover nieuw in het leven geroepen 
 
Preventie-activiteiten binnen het team 

Informatie over interne contactpersoon tijdens teamoverleg 4 
Met collega’s gesproken over kinderen 1 

Bespreken schoolregels 1 
Vreedzame School, School Wide Positive Behaviour, Rots & Water, Kanjermethode e.d 7 

Verder uitwerken gedrags-/pestprotocol 1 
Uitwerken uniforme werkwijze in opvolgen/ toepassen schoolregels 1 

Crisisteam 1 
Div. trainingen en een master rondom veiligheid in brede zin 3 

 

Preventie-activiteiten richting ouders 

Ouderavond over pesten/gedragsthema’s 2 
Introductietekst / nieuwsbrief 2 

Informatie via schoolgids 6 
Uitleg tijdens ouderavond 2 

 

Gesignaleerde knelpunten 

Er zijn in het geheel geen knelpunten benoemd. 
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Werkzaamheden externe vertrouwenspersonen in 2017 
 

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 ten 
behoeve van de interne contactpersonen georganiseerd. Deze heeft in november 2017 
plaatsgevonden. Speciale aandacht is besteed aan de onderwerpen ‘Uitspraken van de 
landelijke klachtencommissie’ en ‘#Metoo binnen scholen’. Ook is diverse casuïstiek 
besproken. 

 
Overig 
Éen van de externe vertrouwenspersonen heeft, in opdracht van de hoofddirectie, een 
onderzoeksopdracht bij een school uitgevoerd. 
 
 

Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies: 

Het aantal meldingen bij de externe vertrouwenspersonen is iets afgenomen, maar het 
verschil is te gering om daaraan conclusies te verbinden. 

 
Aan de wijze van rapporteren door de interne contactpersonen is eerder in dit verslag al 
aandacht besteed. Dit laat, evenals in de voorgaande verslagjaren, te wensen over. Dat 
zegt overigens weinig over de inzet die de contactpersonen vertonen bij de invulling van hun 
rol. Ook dit jaar werd de jaarlijkse bijeenkomst weer goed bezocht. 

 
Voor het overige is ook in 2017 het aantal meldingen en klachten te gering geweest, om 
hieraan inhoudelijke conclusies te verbinden. 

 

Aanbevelingen: 
 

De ervaringen in het jaar 2017 geven geen aanleiding tot specifieke aanbevelingen. 
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Inleiding 
 
Één 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 
088-1119902 

 

Jeanette Jager 
Jager@devertrouwenspersoon.nl 
088-1119903 

mailto:walther@devertrouwenspersoon.nl
mailto:Jager@devertrouwenspersoon.nl
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De externe vertrouwenspersonen stellen inmiddels 088-telefoonnummers ter beschikking. Het 
werken met 088-nummers zorgt ervoor, dat melders -tijdens kantooruren- altijd bij het eerste 
contact persoonlijk te woord worden gestaan door een telefonist. Dit wordt in de praktijk hogelijk 
gewaardeerd. 
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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”. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat, sinds juli 2016, een protocol dient te 
worden gehanteerd dat voldoet aan de gestelde eisen in de Wet Huis voor Klokkenluiders. 
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Overzicht meldingen vermoeden misstand/integriteitsschending 
Periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 
 

 2015 2016 2017 
    

Melding vermoeden misstand:    

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 
 
 
Analyse van de meldingen 
In de rapportageperiode is er géén melding geweest van het vermoeden van een misstand. Ook in de 
voorgaande jaren zijn er geen meldingen geweest. 
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Werkzaamheden gedurende de rapportageperiode 
 
In het jaar 2016 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. De introductie van de Wet Huis voor Klokkenluiders maakt, dat het thema integriteit 
momenteel actueel is en overdenking behoeft. 
 
Tijdens de bijeenkomst met de interne contactpersonen aan het einde van 2016 is overigens 
ruimschoots aandacht aan het onderwerp integriteit besteed. 

Conclusie en aanbevelingen 
 
Conclusie: 
In de afgelopen jaren 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 integriteitschending 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: 
Het is van belang, na te gaan of de vigerende reglementen voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in de Wet Huis voor Klokkenluiders. 
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Bijlage 1 

Definities van de typen integriteitsschendingen 
 

1. Financiële schendingen 
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 Het verrichten van nevenwerkzaamheden die de belangen van de 
nevenactiviteiten 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 Het hebben van bepaalde financiële belangen of het verrichten van  
financiële belangen 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 aanneemt; 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 Hieronder vallen zowel het aannemen van geschenken  
Geschenken, uitnodigingen boven de vijftig euro, als ook het niet melden van geschenken. 

 
2.5 Favoritisme Oneigenlijke bevoordeling van medewerkers, vrienden, familie,  
van legitimatiebewijs 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 buitendienst 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 

 
3.4 Verlies/diefstal Verlies of diefstal van computers, laptops, usb-sticks, cd-roms etcetera.  
informatiedragers 

 
3.5 Overig Overige vormen van lekken en misbruik van informatie die de integriteit van de 

organisatie aantasten, bijvoorbeeld het achterhouden van informatie. 
 

4. Misbruik bevoegdheden 
4.1 Ongeoorloofde Het inzetten van bepaalde opsporingsmethoden en/of dwang-  
opsporingsmethoden middelen 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 veranderingen in stukken waarop moet kunnen worden 
vertrouwd, valt hieronder. 

 
4.4 Afgifte van Het in afwijking van geldende voorschriften afgeven van  
Vergunningen vergunningen, legitimatiebewijzen, sluiting van huwelijken en  
en legitimatiebewijzen dergelijke. 

 

4.5 Overig Overige vormen van misbruik van bevoegdheden die de integriteit van de 
organisatie aantasten. 

 

5. Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels 
5.1 Ongewenst gebruik Dit betreft niet alleen het (buitensporig) gebruikmaken van e-mail/  
voor email/internet internet privédoeleinden, 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 Het (buitensporig) gebruikmaken van bedrijfsmiddelen voor privé-  
bedrijfsmiddelen doeleinden. Zoals (mobiele) 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 Door het niet naleven van procedures kan een goede taakvervulling  
procedures van de organisatie in gevaar worden gebracht. 

 
5.5 Slordig omgaan met Het op zodanig wijze omgaan met bedrijfsmateriaal dat deze  
bedrijfmateriaal 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) drugshandel. 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 

 
 

  



 

 

 

Managementsamenvatting 
Jaarverslagen externe vertrouwenspersoon 2017 

 

Hieronder treft u de belangrijkste punten aan uit het “Jaarverslag externe 
vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 2017” en het “Jaarverslag externe 
vertrouwenspersoon integriteit 2017”. 

 

 
 

 

  

Externe vertrouwenspersonen: 
Ongewenste omgangsvormen 2016 

onderwijskundig 

  

schoolorganisa- 
torisch 

   
ongewenste 
omgangs- vormen  

Meld- en 
Aangifteplicht 

anders 

Externe vertrouwenspersonen: 
Ongewenste omgangsvormen 2017 

onderwijskundig 

 

schoolorganisa- 
torisch 

  

ongewenste 
omgangs- 
vormen  

Meld- en 
Aangifteplicht 

Anders 

Integriteit 

 

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017: 

In 2017 zou, wanneer wordt afgegaan op de rapportages van 
de interne contactpersonen, het aantal meldingen bij hen 
fors zijn gestegen, namelijk van nul naar vijftien. Dit getal 
moet echter met prudentie worden bekeken, omdat de wijze 
van aanlevering van gegevens niet eenduidig lijkt te zijn. 

 

De externe vertrouwenspersoon werd 5 keer ingeschakeld. 

 

Er zijn geen meldingen van het vermoeden van een 
misstand geweest. 



 

 

 

Enkele opvallende punten: 
• Voor zover bij de externe vertrouwenspersonen bekend, zijn er in 2017 opnieuw geen 

klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. 

• Er zijn vijf casussen behandeld door de externe vertrouwenspersonen. Twee cassussen 
werden behandeld op verzoek van de bestuursorganisatie. De drie overige trajecten 
hadden betrekking op twee meldingen van ouders, en één van een medewerker. 

• De inzet van de externe vertrouwenspersonen is, in vergelijking tot andere besturen 
en rekening houdend met het leerlingenbestand, gemiddeld te noemen. 

• De externe vertrouwenspersonen hebben geen adviesvragen voorgelegd 
gekregen, met dien verstande dat aan één van de door de bestuursorganisatie 
geïnitieerde trajecten wel een adviesvraag vooraf ging. 

• Ook in 2017 waren het merendeel van de meldingen op de één of andere manier terug 
te voeren op de wijze van communiceren door medewerkers dan wel directieleden van 
de scholen. Ook de wijze van communiceren door de ouders droeg in een aantal 
gevallen niet bij aan het vinden van een bevredigende oplossing. 

• Het aantal meldingen en klachten bij de interne contactpersonen is volgens opgave 
door hen scherp gestegen(van 0 naar 15). Gelet op de weinig eenduidige wijze van 
aanlevering dient dit getal met prudentie te worden geïnterpreteerd. 

 

Scholing: 
In november 2017 heeft opnieuw een scholingsbijeenkomst ten behoeve van 
de interne contactpersonen plaatsgevonden. 

 

Beleid: 
Het Tabijnbeleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen 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. 
Het beleid rondom integriteitsschendingen dient sinds 1 juli 2016 te voldoen aan de eisen 
die de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’ daaraan stelt. 

 
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. 
• Het verdient aanbeveling na te gaan, of het beleid rondom integriteitsschendingen 

voldoet aan de eisen die de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’ (vigerend per 1 juli 2016) 
daaraan stelt. 

• Voor het overige geven de bevindingen in het jaar 2017 geen aanleiding tot specifieke 
adviezen. 

 



 

 

 

8.10 Governance/ Code goed bestuur 
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 2016 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. 
 
  



 

 

 

8.11 Ontwikkelingen leerlingaantallen 
 

   
Realisatie 

 
Prognose 

  

BRIN nr. School Gemeente 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

Verschil 
tussen  

1-10-2017 en 
1-10-2016 

14FJ DURV! Alkmaar 313 313 303 303 303 -10  
03UC De Branding Bergen 137 144 141 140 140 -3  
05AO Windhoek Bergen 197 172 176 167 167 4  
05JM Bosschool Bergen 192 194 181 180 180 -13  

05MI 
Willem- 
Alexander Bergen 160 167 174 170 170 7  

    Totaal Bergen 686 677 672 657 657 -5  
03XY Visser 't Hooft Castricum 180 166 147 142 136 -19  
07QS Paulus Castricum 279 297 308 325 319 11  
09VP Cunera Castricum 211 258 279 299 319 21  
10OP Helmgras Castricum 413 406 422 401 401 16  
    Totaal Castricum 1.083 1.127 1.156 1.167 1.175 29  
05HH Rinket Heemskerk 193 201 200 195 195 -1  
07NJ Vlinder Heemskerk 187 209 197 194 191 -12  
07US Otterkolken Heemskerk 266 268 280 270 270 12  
08ZV Leonardus Heemskerk 209 217 238 243 229 21  
11EI Anne Frank Heemskerk 385 359 347 353 350 -12  
27YC De Bareel Heemskerk 581 585 576 570 540 -9  

    
Totaal 
Heemskerk 1.821 1.839 1.838 1.825 1.775 -1  

08WB De Duif Heiloo 164 169 190 190 190 21  
05SC Het Baken Langedijk 214 230 246 243 240 16  
08PV J.D. van Arkel Langedijk 179 168 194 190 190 26  
    Totaal Langedijk 393 398 440 433 430 42  
07VV Molenhoek Uitgeest 180 182 169 173 168 -13  
09AR Vrijburg Uitgeest 130 123 101 106 100 -22  
09XO Binnenmeer Uitgeest 263 258 249 250 239 -9  
28AN Kornak Uitgeest 513 502 472 451 441 -30  
    Totaal Uitgeest 1.086 1.065 991 980 948 -74  
40712 Tabijn   5.546 5.588 5.590 5.555 5.478 2  
t.o.v. een 
jaar 
eerder       42 2 -35 -77  
t.o.v. een 
jaar 
eerder       0,8% 0,0% -0,6% -1,4%  

  



 

 

 

8.12  Gedragscode Tabijn 
Samen met leerlingen en ouders zorgen wij voor een veilige school. Om dit te bereiken is er een gedragscode 
Tabijn opgesteld. 
De gedragscode is een leidraad voor iedereen die voor de stichting werkt of de scholen van Tabijn bezoekt. Hij 
geldt dus voor alle medewerkers, leerlingen, ouders en ook voor de medewerkers van het onderwijsbureau. 
Tabijn verwacht dat iedereen zich houdt aan de gedragscode. 
Het is belangrijk dat we met elkaar over ons gedrag praten en dat we over wenselijk en integer gedrag 
samen duidelijke afspraken maken. Deze afspraken zijn verwoord in vier kernwaarden: ontwikkeling, 
verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. 

 
Ontwikkeling  
 
Wij ontwikkelen onszelf. 

- Wij vinden leren leuk. 

- Wij zien ontwikkeling als een kans op groei. 

- Wij denken in mogelijkheden. 

- Wij geven elkaar de ruimte. 

- Wij hebben hoge verwachtingen. 

Verantwoordelijkheid  
 
Wij zijn partners in de ontwikkeling van het kind. 

- Wij zien er verzorgd uit. 

- Wij zijn ons bewust van ons rolmodel. 

- Wij hebben oog voor elkaar. 

Respect    
 
Wij tonen respect voor elkaar en onze omgeving. 

- Wij zijn gelijkwaardig en onderkennen verschillen. 

- Wij dragen zorg voor de schooleigendommen en de eigendommen van een ander. 

- Wij communiceren zorgvuldig. 

- Wij respecteren de opvatting van de ander. 
 

Veiligheid  
 

Wij zorgen voor een veilige leer-, werk- en leefomgeving. 

- Wij grijpen respectvol in bij pestgedrag en andere vormen van geweld. 

- Wij gaan integer om met informatie. 

- Wij hebben vertrouwen in onszelf en de ander. 

- Wij komen onze afspraken na. 

- Wij vertrouwen in elkaars vakkundigheid en deskundigheid. 



 

 

 

 

Aanvullende regels en codes hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 
 
• Geheimhouding en privacy (cao-PO) 

• Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, racisme en discriminatie (Beleid bij Agressie en 
Geweld) 

• Informatieverkeer tussen personeel, leerlingen en ouders (Integriteitscode) 

• Opvang personeel en leerlingen bij calamiteiten (Checklist calamiteiten) 

• Internet- en e-mailgebruik (Internet- en e-mailprotocol) 
 
 
 

De gedragscode is vastgesteld op 27 juni 2013. 
  



 

 

 

8.13  Rapportage Excellente School De Bareel 

 

 



 

 

 

 
Inhoudsopgave  

  
   

  

      
  

         
  

      
  

       
    
    

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

1. Leeswijzer rapport   
  

In het eerste deel van dit rapport beschrijft de inspectie haar bevindingen met betrekking tot 
de onderwijskwaliteit van de school. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het 
excellentieprofiel op een aantal onderdelen.   

  
In het tweede deel van het rapport wordt het excellentieprofiel in onderdelen weergegeven 
zoals de school dit heeft beschreven in het aanmeldformulier – de tekst is integraal 
overgenomen. Vervolgens geeft de jury haar bevindingen op het betreffende onderdeel van 
het excellentieprofiel. Het juryrapport eindigt met de conclusie van de jury, waarin is 
opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.   

  
De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen:   

• excellentieprofiel van de school  
• aanpak  
• resultaten van het excellentieprofiel  
• evaluatie en borging   
• ontwikkeling  
• externe gerichtheid   
• duurzaamheid   

  
In de bijlage treft u de zelfevaluatie van de school met betrekking tot de onderwijskwaliteit. 
Deze zelfevaluatie heeft de school aangeleverd in het aanmeldformulier – dit zijn de woorden 
van de school. De inspectie heeft deze zelfevaluatie tezamen met andere bronnen gebruikt in 
haar onderzoek naar de onderwijskwaliteit.   

In de bijlage wordt ook de procedure rondom het traject Excellente Scholen toegelicht.   

   
  

  



 

 

 

2. Beoordeling 
onderwijskwaliteit inspectie   
  
De Bareel heeft zich kandidaat gesteld voor het traject Excellente Scholen 2016. Voorwaarde 
voor het predicaat Excellente School is dat een school kwalitatief goed onderwijs biedt. 
Voorafgaand aan de beoordeling door de jury wordt daarom de onderwijskwaliteit onderzocht 
door de inspectie. De inspectie onderzoekt de onderwijskwaliteit op basis van gegevens die bij 
de inspectie bekend zijn én op basis van de door de school aangeleverde informatie.  

  
De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de onderwijskwaliteit bij de deelnemende 
scholen. Wanneer de inspectie onvoldoende of geen recente informatie had om een uitspraak 
te kunnen doen over de kwaliteit van het onderwijs van een school, werd een 
verificatieonderzoek uitgevoerd. De verificatieonderzoeken verschillen wat betreft inhoud en 
omvang. Het kan gaan om een gesprek met de directie, maar ook om een uitvoerig onderzoek.   

  
Gedurende het onderzoek en/of het verificatiebezoek zijn er door de inspectie geen contra-
indicaties gevonden voor deelname van de betreffende school aan het traject Excellente 
Scholen 2016. 

  



 

 

 

3. Beoordeling excellentieprofiel 
jury  
  

 
  

Naam school  
Brin nummer  
Naam contactpersoon  
Telefoonnummer  
Emailadres  
Bestuur  

De Bareel  
27YC-0  
Mevr. Lenneke Kerssens  
0251230468  
l.kerssens@tabijn.nl  
Stichting Tabijn  

  

 

De onderbouwing die de school bij de aanmelding als kandidaat Excellente School 2016 gaf, luidt 
als volgt.  

“Wij melden De Bareel aan voor het predicaat Excellente School, omdat wij trots zijn op de 
cultuur, het brede onderwijsaanbod en onze leerlingresultaten. Na gedegen onderzoek en 
motivatie onder alle geledingen (leerlingen, ouders, team en bestuur) zijn wij vierenhalf jaar 
geleden afgestapt van het TOM-onderwijs (team op maat) en hebben wij bewuste keuzes 
gemaakt om tegemoet te komen aan de behoeften en diversiteit van al onze leerlingen. Deze 
verandering heeft ons veel positiviteit opgeleverd zoals:  

•  grote tevredenheid onder leerlingen, ouders, team en het bestuur;  
• veel zij-instroom van leerlingen van andere scholen die daar niet optimaal konden presteren;  
• een goede naam in de wijde omgeving;  
• van scores op of onder het gemiddelde naar stabiele bovengemiddelde scores;  
• er zijn sindsdien geen kinderen vanwege ontevredenheid over onze school weggegaan;  
•  er zijn sindsdien geen teamleden weggegaan vanwege ontevredenheid over het werken op 

onze school.  
 

Wij zijn trots op de wijze waarop:  

• de school, de leerlingen en ouders met elkaar samenwerken;  
• wij zelf onze kwaliteit beoordelen, borgen en verbeteren;  
• wij communiceren met alle betrokkenen;  
• wij een cultuur van veiligheid, vertrouwen en verbinding hebben opgezet;   
• rust, orde en regelmaat zijn terug te zien, ondanks de grootte van onze school (600-630 

leerlingen).  
Na publicaties over uitreiking van het predicaat Excellente School in februari 2016 kwamen er 
meerdere ouders naar ons toe, met de vraag: ‘Ik mis De Bareel in de lijst van excellente 
scholen!’  

Dit heeft ons het laatste zetje gegeven om ons aan te melden voor het predicaat Excellente 
School. Wij zien het predicaat als beloning voor onze inspanningen van de afgelopen 
vierenhalf jaar.”  



 

 

 

 
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel 

Toelichting excellentieprofiel  
“Het excellentieprofiel van De Bareel is gericht op de professionele leergemeenschap die een 
voorwaarde is voor het brede onderwijsaanbod binnen de school en waar eenieder die betrokken 
is, een bijdrage aan levert.   

Professionele leergemeenschap  

De Bareel is een school ‘waar je leren samen doet’. Wij hebben een cultuur gecreëerd op basis van 
drie pijlers: inhoud, houding en verhouding.   

• Inhoud houdt voor ons in: weten en zeggen wat je doet.  
• Houding houdt voor ons in: feedback geven en vragen, ontvangen en reflecteren waarbij wij 

ons bewust zijn van onszelf ten opzichte van de ander.  
• Verhouding houdt voor ons in: gericht op de relatie en verbinding met de ander, waarbij wij 

ons kwetsbaar opstellen.  
 

Doordat wij deze pijlers hebben vormgegeven en uitdragen, zijn wij gekomen tot een professionele 
leergemeenschap. Binnen deze cultuur zien wij de volgende fundamentele kernwaarden terug:  

• gedeelde missie, visie, waarden en doelstellingen;  
• een cultuur van samenwerken;  
• een focus op het leren door iedereen (leerling, groep, leerkracht, leerjaar, bouw, team);  
• gezamenlijk onderzoek (wat werkt op De Bareel);  
• actiegericht; leren door te doen; • voortdurend streven naar verbetering;  
• kwaliteitsgericht werken.  

 
Breed onderwijsaanbod  
Binnen De Bareel hebben wij een organisatie neergezet waardoor wij op vijf niveaus lesstof 
aanbieden en tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.  

Wij werken onder andere met:  

• een interne plusklas;  
• een externe plusklas;  
• onderwijsassistenten die ondersteunen bij het leerproces en leerbehoeften;  
• een gericht aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs waarbij kinderen kunnen 

excelleren binnen deze omgeving en indien nodig een aanbod van motorische remedial 
teaching kunnen krijgen;  

• LB-specialisten.”  
  
Waarom is er gekozen voor dit excellentieprofiel  
“Wij hebben gekozen voor dit excellentieprofiel, professionele leergemeenschap en het brede 
onderwijsaanbod, omdat wij merken dat dit de twee onderwerpen zijn waar wij trots op zijn en 
waardoor wij gegroeid zijn als school. Zowel op leerresultaten als op het sociaal-emotionele 
aspect. Het zijn tevens de onderwerpen waarover de buitenwereld spreekt, wat de buitenwereld 
ziet en wat hen trekt naar de school. Wij krijgen als feedback terug van de ouderpopulatie:  

• dat de school kwaliteit uitstraalt; 
• dat de school kwaliteit biedt;  
• dat er een positieve en energieke sfeer hangt;  



 

 

 

• dat de leerlingen door het brede aanbod succeservaringen beleven, vertrouwen krijgen, zich 
competent voelen, autonoom zijn en relatie ervaren;  
• dat ouders een samenwerking ervaren waarbij het kind, de ouders en de school van even 
groot belang zijn. Wij spreken daarbij over de samenwerkingsdriehoek.”  

 
De beoogde doelen van het excellentieprofiel  
“Doel 1:  
Wij streven ernaar dat alle leerlingen, ouders en teamleden zich trots en gewaardeerd voelen.  

Doel 2:  
De professionele cultuur zorgt voor verbinding, betrokkenheid en vertrouwen, waardoor onze 
leerlingen optimaal tot groei kunnen komen, op cognitief en sociaal gebied, en ouders een 
grote mate van betrokkenheid ervaren.  

Doel 3:  
Wij streven ernaar dat wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen op 
alle niveaus:  

• de meer- of hoogbegaafde leerling die naar de plusklas gaat, om te leren leren;  
• de leerling die binnen de klas uitdaging nodig heeft naast het basisaanbod;  
• de leerling die voldoende heeft aan het basisaanbod;  
• de leerling die extra aandacht of verlengde instructie nodig heeft om zijn of haar doelen te 

bereiken;  
• de leerling voor wie de verlengde instructie niet toereikend is en die extra tijd en aandacht 

nodig heeft;  
• de leerling die zorg nodig heeft op het gebied van motoriek en/of sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  
•  
Doel 4:  
Binnen de professionele leergemeenschap (PLG) heeft eenieder, leerkracht, 
onderwijsassistent, bouwcoördinator, intern begeleider (IB’er) en directieleden, zijn taken en 
verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en 
het bereiken van de gestelde doelen.”  

  
De (pedagogische en/of onderwijskundige) visie van de school met betrekking tot het 
excellentieprofiel “Op de interconfessionele basisschool De Bareel heerst een structuur van rust, 
orde en regelmaat, wat zorgt voor een veilige omgeving. Er is veel aandacht voor de inhoud, 
houding en verhouding in ons handelen. Wij werken samen, denken samen, leren samen én 
vieren onze successen. De samenwerking tussen leerling, ouders en leerkracht is zo optimaal 
mogelijk. De ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij doen het samen!  

• Inhoud betekent op De Bareel dat wij openstaan voor nieuwe ontwikkelingen die onze 
kwaliteit verbeteren en onze bestaande afspraken borgen. Wij werken vanuit een uitdagende 
leeromgeving met coöperatieve werkvormen, waarbij we aandacht hebben voor de niveaus 
waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Het werken met een plusklas, digitaal onderwijs en 
onze hoogwaardige gymlessen zijn hiervan een voorbeeld.  

• Houding betekent op De Bareel dat wij een open communicatie hebben. Wij hebben hoge 
verwachtingen van zowel de leerlingen, ouders als teamleden. Wij leren samen door elkaar 
feedback te geven op basis van vertrouwen. Wij bespreken en bewaken samen onze grenzen.  

• Verhouding betekent op De Bareel dat de samenwerkingsdriehoek leerlingen, ouders en 
teamleden centraal staat. Wij werken op gelijkwaardige basis samen aan gestelde doelen en 
richten ons op een optimale ontwikkeling van de leerling.”  

  



 

 

 

Doelgroep   
“Onder de doelgroep verstaan wij alle leerlingen van basisschool De Bareel. Wij ervaren dat wij 
een leerlingenpopulatie hebben die een reële afspiegeling is van de maatschappij. Op dit moment 
trekt de school leerlingen die op andere scholen vastlopen vanwege meer- en hoogbegaafdheid 
en leerlingen die niet of nauwelijks groeien (dit zijn voornamelijk leerlingen met een IV-V-score). 
De school staat in een Vinex-wijk. Echtscheidingen komen veel voor. Dat is bij ons een 
problematiek die veel invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen en de leerprestaties.”  

Bevindingen jury op de helderheid en relevantie excellentieprofiel  
De Bareel heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot 
een school waar een breed onderwijsaanbod wordt gerealiseerd en in het primaire proces met 
vijf instructieniveaus per groep wordt gewerkt. Het excellentieprofiel is ‘onderwijs op maat’, 
met het doel dat ieder kind zich kan ontwikkelen op hoog niveau, binnen zijn of haar 
capaciteiten.   
Voorheen was De Bareel sterk gericht op het organiseren van het onderwijs naar het TOM-
concept met combinatiegroepen en groepsdoorbrekend werken, waarbij de leerkrachten 
leerlingen uit drie verschillende leerjaren les gaven. Dit leverde niet de gewenste resultaten op 
gezien de leerlingenpopulatie, en de leerkrachten hadden te weinig mogelijkheden om de 
instructie aan te passen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Vanuit een andere visie 
op onderwijs en vooral door de ambities bij te stellen, zijn er maatregelen genomen. Dit bracht 
met zich mee dat er een team is gevormd dat de ambitie onderschrijft en kan waarmaken door 
onder andere scholingen te volgen, door collegiale consultaties in te voeren, door 
onderwijsinhoudelijke overleggen op te starten en door het inzetten van gericht geschoolde 
onderwijsassistenten. De leerlingen zijn nu gegroepeerd volgens het 
leerstofjaarklassensysteem. Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een helder 
profiel: onderwijs op maat.   
Het team van De Bareel is samengesteld uit directie, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en 
onderwijsassistenten. Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, en een aantal 
groepsleerkrachten is hiervoor geschoold. Er is de mogelijkheid om motorische remedial 
teaching in te zetten. Voor rekenen wordt een zogenoemde spoor 3-leerkracht ingezet om 
extra rekeninstructie te geven aan groepjes leerlingen en de school maakt gebruik van 
gedragsspecialisten. De onderwijsassistenten (deels ook werkzaam in de bso) worden ingezet 
om buiten de groep extra instructie te verzorgen aan leerlingen. Deze teamsamenstelling 
maakt het mogelijk een werkwijze te creëren waardoor het excellentieprofiel onderwijs op 
maat waargemaakt kan worden. Maar ook de wijze waarop het team functioneert als een 
professionele leergemeenschap moet hier worden genoemd als een belangrijke voorwaarde.   
De school heeft een aantal redelijk abstract geformuleerde doelen. Ze vormen een kader van 
waaruit de school werkt. Ze leiden tot het hoofddoel: kinderen optimaal laten groeien met een 
brede en tegelijkertijd gerichte aanpak. De daarvan afgeleide doelen zijn: leerlingen, ouders en 
team moeten zich trots en gewaardeerd voelen, een professionele cultuur hanteren binnen de 
school, tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en een professionele 
leergemeenschap zijn. De doelen voor de korte termijn zijn het realiseren van een 
peuteracademie en door een verlengde schooldag een huiswerkklas opzetten.  
Na de omslag die De Bareel heeft gemaakt, ziet de school het leerlingenaantal groeien en is er 
zelfs sprake van een wachtlijst. De school heeft een huisvestingsprobleem om de grote 
instroom, ook zij-instromers uit andere wijken, een plek te kunnen bieden.   
De jury constateerde tijdens het gesprek met een aantal ouders dat er bewust voor De Bareel 
wordt gekozen vanwege de kwaliteit van het onderwijs en vanwege het partnerschap van de 
school met de ouders. De ouders waarderen de open en transparante houding van de school 
en de wijze waarop op een goed gestructureerde wijze problemen worden aangepakt. De 
kwaliteit van de communicatie met de ouders wordt hier in het bijzonder genoemd. De jury 



 

 

 

heeft, als voorbeeld hiervan, kennis genomen van de wijze waarop de oudergesprekken 
worden gevoerd aan de hand van een agenda, die vooraf met de ouders wordt gedeeld en 
waarbij steeds nadrukkelijk ruimte is voor de inbreng van de ouders.  
Het is evident dat het excellentieprofiel van De Bareel relevant is voor alle leerlingen van de 
school. De jury heeft tijdens haar bezoek het onderwijs op maat in de praktijk kunnen zien en 
heeft de focus van alle betrokkenen ervaren, die hierop is gericht.  

  

  



 

 

 

 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.  

De aanpak  
“De school heeft een organogram opgesteld waarbinnen de communicatie helder, transparant en 
geborgd kan worden. De school heeft in totaal 60 medewerkers, verdeeld in leerkrachten, 
onderwijsassistenten, administratie, intern begeleiders, buitenschoolse opvang (bso) en directie.   

Wij ervaren het team als autonoom, waardoor een situationele leiderschapsstijl wordt 
ingezet. Dit houdt in dat er gedifferentieerd wordt op het gebied van communicatie richting 
eenieder binnen het team. Dit varieert van coachen, sturen, begeleiden tot beoordelen.   

De directie werkt met een managementadviesteam waarbinnen de intern begeleiders en de 
bouwcoördinatoren zitting hebben. Binnen dit team worden onderwijsinhoudelijke zaken 
besproken gericht op:  

• het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs;  
• het voldoen aan het brede aanbod van de zorg;  
• handelen naar de missie en visie;  
• bewaken van de waarden van De Bareel;  
• acties (zeggen wat je doet, doen wat je zegt);  
• onderzoekende houding.  
De bouwcoördinatoren bespreken alle agendapunten in het bouwoverleg en/of geven deze mee 
aan het leerjaaroverleg. De terugkoppelingen vanuit de bouwen worden meegenomen naar het 
managementadviesteam, waar de feedback wordt besproken.  Wij maken gebruik van 
kwaliteitskaarten waarin ons onderwijsaanbod en de doorgaande leerlijn zijn vastgelegd. Deze 
zijn altijd onderwerp van gesprek tijdens de diverse overleggen om het aanbod en de leerlijn te 
borgen, te verbeteren of om nieuwe inzichten te verwerken.  

De rol van de LB-leerkrachten houdt in dat zij samen met het managementadviesteam 
verantwoordelijk zijn voor bepaalde doelstellingen vanuit het schoolplan. Vanuit die rol coachen en 
begeleiden zij leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij bewaken en houden zicht op de doorgaande 
leerlijn. Zij schuiven incidenteel aan bij het managementadviesteam. Tevens bereiden zij samen met 
het managementadviesteam de themavergaderingen voor, waarin onderwijsinhoudelijke zaken met 
het team besproken worden.   

Tijdens deze themavergaderingen worden er ook geregeld beelden gebruikt van lessen van 
collega’s om met elkaar te bekijken, te bespreken en te analyseren. Dit levert waardevolle 
feedback en inzichten op om onze onderwijskwaliteit te verbeteren.  Wij werken met een 
beeldcoach die op verzoek van de leerkracht hem of haar begeleidt op vooraf gestelde 
hulpvragen. Het doel van het beeldcoachen is inzicht krijgen in eigen handelen, onderzoeken 
van mogelijke verbeteringen en vaardigheden vergroten. Collegiale klassenconsultaties worden 
ingezet vanuit heldere vraagstukken en doelstellingen.  

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijs en het leerproces. Zij 
worden breed ingezet ter ondersteuning van vooraf gestelde doelstellingen op het gebied van 
rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen en het sociaal-emotionele aspect. Zij krijgen gerichte 
taken en verantwoordelijkheden en krijgen daarin ondersteuning en begeleiding van de 
leerkracht, de bouwcoördinator, de LB-leerkracht, de intern begeleider en de coördinator bso. De 
LB-leerkracht ondersteunt de onderwijsassistenten bij de inhoud en aanpak van het betreffende 
vakgebied en geeft hen feedback. We zijn voornemens om vanaf de start van het schooljaar 
2016/2017 de bouwcoördinatoren te koppelen aan de onderwijsassistenten. Zij geven hen 
feedback en voeren samen met de bso-coördinator de gesprekkencyclus. De onderwijsassistenten 



 

 

 

werken tevens na schooltijd in de bso, waar zij de cultuur van De Bareel voortzetten. Zij zijn 
onderdeel van het team en van cruciaal belang voor ons brede onderwijsaanbod.”  

  
                   Het doorwerken van het excellentieprofiel in de dagelijkse onderwijspraktijk    

“De invloed van de professionele leergemeenschap op het onderwijsaanbod zorgt ervoor dat wij 
tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Zij voelen zich competent, 
zijn autonoom, ervaren relatie en komen tot ontwikkeling. Wij zien dat de kinderen dagelijks 
staan te trappelen van enthousiasme om naar binnen te gaan!  De ouders ervaren dat zij 
betrokken worden bij het leerproces van hun kind en een stem hebben in de aanpak om te 
komen tot ontwikkeling van de leerling. Het beleid omtrent ouderbetrokkenheid hebben wij 
sinds het schooljaar 2015/2016 aangepast om te komen tot een nog betere samenwerking en 
meer verbinding. De verwachtingen en doelstellingen van zowel de leerling, de ouder, als 
leerkracht worden aan het begin van het schooljaar tijdens het startgesprek besproken. Er 
worden tijdens dit gesprek afspraken gemaakt op welke wijze de communicatie plaatsvindt, de 
frequentie van de gesprekken en aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden. 
Alle gesprekken worden aan de hand van een agenda gevoerd; deze is gedeeld met eenieder, 
waarbij de ouder net zo veel invloed heeft op de inhoud als de leerkracht.   

Wij zien dat het team in zijn kracht staat. Ook bij de medewerkers ervaren en krijgen wij de 
feedback dat ze zich competent voelen, autonoom zijn, relatie ervaren en zich ontwikkelen!”  

  

Bevindingen jury op de aanpak   
In de aanpak van De Bareel met betrekking tot het excellentieprofiel onderwijs op maat is een 
aantal elementen kenmerkend: de vijf instructieniveaus en het brede aanbod, met daarnaast 
als belangrijke pijlers het functioneren van het team als professionele leergemeenschap en het 
partnerschap met de ouders.  
De leerkrachten bieden de basisstof voor hun leerjaar aan in drie niveaus. Bij nieuwe 
onderdelen geldt de instructie voor alle leerlingen. Wanneer dit niet het geval is, ontvangen de 
plusleerlingen een verkorte instructie en gaan daarna de leerstof verwerken. De zorgleerlingen 
krijgen verlengde instructie. De instructie wordt gegeven volgens het IGDI-model.  
De plusleerlingen, ongeveer 15% van de leerlingen, krijgen de leerstof via het compacten en 
verrijken aangeboden en gaan 1,5 uur per week naar een interne plusklas. Ongeveer 1% van 
de leerlingen, de ++leerlingen, gaan één dagdeel per week naar de bovenschoolse plusklas, 
georganiseerd door de Stichting Tabijn. Of leerlingen tot de plusgroep horen, wordt onder 
andere bepaald door het Digitaal  
Handelingsmodel Hoogbegaafden. De school heeft in een Beleidsplan plusleerlingen de 
procedure vastgelegd.  
De zorgleerlingen zijn de leerlingen met niveau 4 en 5. Deze leerlingen krijgen zowel in de 
groep als daarbuiten extra instructie aangeboden. De instructie buiten de groep wordt vooral 
door de onderwijsassistenten verzorgd. Ze zijn daarvoor opgeleid en een aantal van hen is ook 
groepsleerkracht of pedagogisch medewerker in de bso. De leerkracht en de 
onderwijsassistent overleggen over de inzet van de onderwijsassistent. Dit betreft vooral het 
uitvoeren van de 8-weekse handelingsplannen met daarin ‘smart’ geformuleerde doelen, die 
daarna worden getoetst op hun effectiviteit. De zorgleerlingen ontvangen hierdoor extra 
instructie door de leerkracht aan de instructietafel met daarnaast extra instructie door de 
onderwijsassistent buiten de groep. Ook de vakspecialisten worden ingezet voor de 
zorgleerlingen: de rekenspecialist, de leerkrachten met specifieke orthodidactische 
vaardigheden of de MRT-gespecialiseerde leerkrachten. De zorgleerlingen worden ook 
ondersteund door leerlingen uit de bovenbouw. Ze worden ingezet bij zwakke lezers in groep 4 
en de jury zag tijdens de rondgang door de school een voorbeeld waarbij 
bovenbouwleerlingen groep 3- en 4-leerlingen hielpen bij het digitale leesprogramma Bouw.   



 

 

 

De vorderingen van de leerlingen worden gevolgd met behulp van het Early Warningsysteem 
(EWS). De IB’ers zijn verantwoordelijk voor het EWS en de IB’er bespreekt met de 
groepsleerkracht de groepsscores. De directie is hier eventueel bij aanwezig wanneer de 
resultaten zorg geven. De leerkracht verantwoordt de bereikte scores en IB’er en 
groepsleerkracht stellen nieuwe doelen vast.  
Het rendement van de handelingsplannen wordt op bouwniveau én op schoolniveau bekeken: 
zijn de leerlingen verschoven naar niveau 3 en wanneer dit niet het geval is, zijn ze dan toch 
vooruit gegaan?   
De school zet sterk in op een voortdurende kwaliteitsverbetering en functioneert als een 
professionele leergemeenschap. Directie en de adjunct-directeur bezoeken de groepen twee 
keer per jaar, of vaker bij zorgen over een groep, en gebruiken daarvoor een kijkwijzer. De 
didactische vaardigheden van de leerkracht en het geven van de instructie op de drie niveaus 
met de verlengde instructie in de groep zijn onderdelen van de kijkwijzer. De school gebruikt 
een digitaal programma om de bevindingen vanuit de groepsbezoeken vast te leggen. 
Hierdoor is bekend bij welke leerkracht welke vaardigheden goed ontwikkeld zijn of juist 
verder ontwikkeld moeten worden, ook in relatie tot de leerresultaten van de groep. Door het 
werken met de kijkwijzer kan de directie eveneens leerkrachten in de meest geschikte bouw 
plaatsen. Dit programma is tegelijkertijd een hulpmiddel voor de leerkrachten bij de collegiale 
consultaties. De collegiale consultaties vinden meestal vanuit een hulpvraag van de leerkracht 
plaats. De leerkracht kan, door het vastleggen van ieders vaardigheden in dit programma, 
goed nagaan aan welke collega ze de hulpvraag het best kan stellen. Voorafgaand aan de 
consultatie wordt de hulpvraag met de collega besproken. Het team is geschoold in het geven 
van feedback aan elkaar en het reflecteren op het eigen handelen. De school werkt met 
werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor een onderwerp of opbrengst, en de 
leerjaaroverleggen en bouwoverlegggen zijn vakinhoudelijke overleggen. Ze vinden eens per 
twee tot drie weken plaats en kennen een agenda met vaste onderwerpen.  
Het partnerschap tussen de school en de ouders is een van de pijlers van De Bareel en is op 
veel momenten zichtbaar: de intakegesprekken met de ouders met een vaste structuur, de 
startgesprekken aan het begin van het schooljaar, een denktank van ouders en leerkrachten, 
het bespreken van de handelingsplannen met de ouders en het betrekken van de ouders bij 
het maken van huiswerk, zijn voorbeelden hiervan. In het gesprek met ouders bleek hiervoor 
waardering. Een bijzonder accent lag op de proactieve houding van de school in het bespreken 
van zorgen van ouders. Deze worden vaak al bespreekbaar gemaakt door de school nog 
voordat de ouders zelf de stap willen gaan zetten.  
De jury ziet in de aanpak van De Bareel een strakke sturing op de onderwijskwaliteit door 
directie en team, en de school is daardoor in staat aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van 
de leerling. De aanpak van het excellentieprofiel is dan ook weloverwogen.  

  

 

De school bereikt de resultaten zoals beschreven in het excellentieprofiel.  

Realisering beoogde doelstellingen  
“Doel 1 (trots en waardering):   
Op basis van de driehoeksmeting, uitgezet onder leerlingen, ouders en team in maart 2014, 
kunnen wij stellen dat zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten zeer tevreden zijn over De 
Bareel. Op alle categorieën, met uitzondering van identiteit, krijgen wij een goede tot zeer goede 
waardering. Wij verwachten dat dit bij de driehoeksmeting in 2016 minimaal gelijk blijft, zo niet 
hoger uitvalt. De feedback uit de driehoeksmeting komt overeen met de feedback die wij 
dagelijks terugkrijgen van leerlingen, ouders en het team.  

De laatste vierenhalf jaar is er nauwelijks verloop binnen het team en hebben er geen ouders 
en leerlingen uit onvrede onze school verlaten.   



 

 

 

Doel 2 (professionele cultuur):  
Wij hebben de afgelopen vierenhalf jaar een grote positieve verandering gezien in onze 
tussen- en eindopbrengsten. Wij zien dat het niveau inmiddels boven het gemiddelde ligt op 
de Cito-eind- en de Cito-entreetoets. Het percentage I – II – III – IV -& V hebben wij zien 
verschuiven. Waar wij voorheen een hoog percentage IV & V in elke groep hadden, zien wij 
dat dat nu verschoven is naar een hoog percentage I – II – III.   

Wij werken met handelingsplannen voor elke IV-V-leerling met daarin beschreven de beginsituatie, 
het doel, de leermiddelen, de organisatie en de evaluatie. In de handelingsplannen is vastgelegd 
welke onderwijsbehoefte de leerling heeft en is dit inzichtelijker geworden voor zowel de ouders als 
de leerkrachten. De handelingsplannen worden gedeeld met ouders en ondertekend door ouders. 
Wij bereiken hiermee een grote tevredenheid en betrokkenheid van ouders.  

Doel 3 (onderwijsbehoeften):  
Wij hebben sinds het schooljaar 2012/2013 een interne plusklas waarvan inmiddels ongeveer 
15% van onze leerlingen gebruik maakt. Daarnaast hebben wij stichtingbreed een externe 
plusklas, waar ongeveer 1% van onze leerlingen uit groep 7 en 8 gebruik van maakt. Voor de 
meer begaafde leerlingen die geen les kunnen missen, werken wij met een blauwe 
instructiegroep. Dat betekent dat zij geregeld minder instructie krijgen, minder basiswerk 
maken en daardoor tijd hebben om te verrijken en te verdiepen. De gemiddelde leerling werkt 
bij ons in de groene instructiegroep, waarin de leerling uitdaging vindt in het werken met het 
basisaanbod. De leerling die geregeld verlengde instructie nodig heeft, werkt bij ons in de gele 
instructiegroep. Wij zorgen hiermee voor meer vertrouwen in eigen kunnen en kennis bij deze 
leerlingen. De leerlingen die niet voldoende hebben aan de verlengde instructie, over het 
algemeen de IV–V-leerlingen, werken met een handelingsplan, waarbij zij extra ondersteund 
worden door de leerkracht en/of de onderwijsassistent.   

Doel 4 (professionele leergemeenschap):  
Het werken vanuit het organogram schept voor eenieder de duidelijkheid bij wie de taken en 
verantwoordelijkheden liggen. Het taakbeleid en het nascholingsplan ondersteunen hierbij.”  

  

Bevindingen jury op de resultaten van het excellentieprofiel  
Het doel van De Bareel is het geven van onderwijs op maat om daardoor een optimale groei van 
haar leerlingen mogelijk te maken met een brede en gerichte aanpak. De onderliggende doelen 
zijn: leerlingen, ouders en team moeten zich trots en gewaardeerd voelen, een professionele 
cultuur hanteren binnen de school, tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen en een professionele leergemeenschap zijn.   

Voor de eindopbrengsten hanteert de school een Tabijn-norm, die 2 punten hoger ligt dan de 
inspectienormen. De school heeft de ambitie hier nog boven te zitten. De eindopbrengsten 
van De Bareel laten de laatste jaren een stijgende lijn zien en zijn gemiddeld genomen van een 
voldoende tot goed niveau. De directie geeft aan dat de opbrengsten wel onder druk staan. Dit 
heeft een aantal redenen. De school kent een onderinstroom met veel 4-jarigen met 
problemen in de taal-spraakontwikkeling, en in de onderbouw heeft de school 
noodgedwongen een grote groepsgrootte vanwege de huisvestingsproblematiek. Er komen 
relatief veel leerlingen van andere scholen als zij-instromers de school binnen. De school heeft 
een leerlingenstop moeten instellen.   
De school ziet dat de leerlingen in de onderbouw, vanwege de minder goede 
taalspraakontwikkeling, langere tijd nodig hebben om tot lezen te komen, ondanks de 
aandacht die de school heeft voor het fonemisch bewustzijn van de leerlingen. De jury geeft 
hierbij het advies de taal-spraakontwikkeling van de onderbouwleerlingen goed in beeld te 
brengen, zodat dit in breder verband besproken kan worden. De jury heeft de 



 

 

 

tussenopbrengsten van de huidige groepen 6, 7 en 8 bekeken voor begrijpend lezen, rekenen 
en wiskunde aan de hand van het niveau van het laatste toetsmoment en ziet daarbij meer 
dan eens een betekenisvolle voorsprong op het landelijk gemiddelde.   
Ten aanzien van genoemde onderliggende doelen constateert de jury dat zij tijdens het bezoek 
aan de school de trots, de waardering en de professionele aanpak zeker heeft opgemerkt bij 
alle geledingen in de school. Door de gerichte inzet van de diverse professionals in de school 
wordt er onderwijs verzorgd op vijf instructieniveaus en wordt het excellentieprofiel onderwijs 
op maat gerealiseerd.  

  

 

De school evalueert en borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de 
resultaten van het excellentieprofiel.  

Wijze van evalueren excellentieprofiel  
“Op basisschool De Bareel evalueren wij de aanpak aan de hand van:  

• ons leerlingvolgsysteem;  
• de Early Warning (opbrengsten leerlingvolgsysteem);  
• de groepsbesprekingen;  
• managementgesprekken met de algemene directie van Tabijn;  
• de inspectiebezoeken en verslagen;   
• de verschillende tevredenheidsonderzoeken;  
• het jaarverslag;  
• de gesprekscyclus;  
• de gesprekken met de oudervereniging, OV en medezeggenschapsraad, (feedback);  
• de meedenk-ochtend voor ouders;  
• feedback door externen, bijvoorbeeld bij nascholing.  
Al deze uitkomsten geven op diverse niveaus inzicht in de vervolgstappen ter optimalisering 
van het hele proces.”  

Effect van de evaluatie  
“De evaluaties leveren ons waardevolle inzichten op omtrent de groei van de school op het gebied 
van tussen- en eindopbrengsten en de groei naar een professionele leergemeenschap. Wij 
merken dat wij het juiste doen en dat wij hetgeen wij doen moeten vasthouden. Wij blijven 
onszelf verbeteren op de aspecten waarbij wij dat nodig achten. Hiervoor is en blijft een 
reflectieve en kritische houding nodig, wij hebben de OV, MR en andere betrokken nodig om ons 
van feedback te voorzien.”  

Borging resultaten excellentieprofiel  
“De Bareel kent een duidelijke aansturing vanuit de directie. De school heeft een overzichtelijke 
organisatie waardoor eenieder goed op de hoogte is van zijn verantwoordelijkheden en taken. 
Onderwijsondersteunend personeel, leraren en directie worden daarop bevraagd en leggen 
verantwoording af. Er is sprake van cyclisch onderhoud op het gebied van de opbrengsten. De 
school verkeert in een zeer gezonde financiële situatie, waardoor er veel mogelijk is qua 
innovatie, borging van het brede onderwijsaanbod (interne plusklas, externe plusklas, vrij 
roosteren LB’ers, inzet van onderwijsassistenten en het nascholen van medewerkers).”  
 

 

Bevindingen jury evaluatie en borging van de resultaten   
De Bareel heeft een sterk op kwaliteit gestuurde organisatie met een duidelijke taakverdeling 
en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het team. De resultaten en de aanpak van het 



 

 

 

excellentieprofiel onderwijs op maat moeten leiden tot een optimaal leren en ontwikkelen van 
de leerlingen. Dit wordt op verschillende momenten geëvalueerd. Met behulp van het Early 
Warning-systeem zijn de leervorderingen van de leerlingen en de groepsresultaten in beeld. 
Met behulp van SCOL en het observeren van leerlingen wordt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Aan de school is een gedragsspecialist verbonden, 
waardoor er zo nodig gerichte interventies kunnen plaatsvinden, zoals het gebruik van het 
programma KIES bij echtscheiding van ouders.  
De school heeft een kwaliteitsdraaiboek en gebruikt kwaliteitskaarten per vakgebied per 
groep. Er is geen specifieke kwaliteitskaart die zich richt op het hanteren van de vijf niveaus.  
De Bareel heeft veel beleidsterreinen vastgelegd in documenten. Een voorbeeld hiervan is het 
Beleidsplan plusleerlingen, met daarin overzichtelijk aangegeven wanneer er bijsturing 
plaatsvindt in uitvoering, in beleid en in het doel van het plusaanbod. Andere voorbeelden zijn 
het Statuut samenwerken met ouders, met daarin vooral vastgelegd vanuit welke houding een 
oudergesprek gevoerd moet worden, en het Stappenplan voor toelating zij-instromers. 
Startende leerkrachten worden door de Stichting Tabijn begeleid. Hiervoor is een inval-
document opgesteld.  De jury heeft een goede indruk van de wijze waarop De Bareel het 
excellentieprofiel evalueert en borgt.  

 

 

De school heeft concrete plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen.  

Plannen voor verdere ontwikkeling  
“Wij zijn voornemens om vanaf het schooljaar 2016/2017 te werken met een spoor 3leerkracht 
op het gebied van rekenen. Deze leerkracht willen wij meerdere momenten per week vrij 
roosteren, zodat deze leerkracht gerichte zorg kan geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit 
kan zowel zorg voor niveau I-leerlingen zijn als zorg voor niveau Vleerlingen. Mocht dit een succes 
zijn, dan zijn wij voornemens om dit ook op te gaan zetten voor de andere vakgebieden. Wij 
hebben hiervoor gekozen, omdat wij van mening zijn dat de expertise moet worden ingezet om 
een passend aanbod te kunnen bieden.  Daarnaast zijn wij voornemens om een tweede 
leerkracht op te leiden tot talentbegeleider voornamelijk gericht op het aanbod voor de meer- en 
hoogbegaafden in de onderbouw. Zodat de talentbegeleiders met elkaar kunnen sparren, hun 
aanbod op een nog hoger niveau kunnen brengen en wij nog meer leerlingen kunnen bereiken.”  

Bevindingen jury concrete plannen ontwikkeling excellentieprofiel  

De school heeft tijdens het bezoek van de jury een aantal ontwikkelpunten aangegeven die 
duidelijk in lijn liggen met het excellentieprofiel. Om een doorgaande lijn te bewerkstelligen in 
het leer- en ontwikkeltraject van leerlingen vanaf de peuterleeftijd, zou de school een 
peuteracademie willen starten en willen uitgroeien tot een volwaardig IKC. De school kan dan 
vve-trajecten aanbieden en heeft daarmee de mogelijkheid kinderen met problemen in de 
taalspraakontwikkeling eerder te signaleren en te ondersteunen. Deze ontwikkeling vraagt 
echter eerst het oplossen van het huisvestingsprobleem.   
Om leerlingen nog beter te kunnen bedienen in het geven van onderwijs op maat ziet de 
school mogelijkheden in het realiseren van een huiswerkklas tijdens een verlengde schooldag.  
De Bareel beschikt over een aantal specialisten binnen het team, maar ziet dit aantal graag 
uitgebreid worden. Hiermee wordt hun inzetbaarheid vergroot en kan de ondersteuning van 
de leerlingen meer frequent plaatsvinden.   
De onderwijsassistenten zijn geschoold in het uitvoeren van de handelingsplannen en werken 
gericht met groepjes leerlingen. Om de didactische vaardigheden van de leerkrachten te 
vergroten, maakt de school gebruik van beeldcoaching en bespreekt de opnamen in het team. 
Deze vorm van coaching wil men ook gaan toepassen bij de onderwijsassistenten om hen nog 



 

 

 

beter toe te rusten bij het begeleiden van de leerlingen. Hierdoor kan onderwijs op maat nog 
meer diepgang krijgen.  

  



 

 

 

 

Het excellentieprofiel van de school wordt (zowel intern) als extern erkend.  

  
Wijze van (interne en) externe erkenning  
“Wij hebben goed in beeld waar wij goed in zijn en waar wij ons nog verder in kunnen 
verbeteren. Wij zijn trots op de ontwikkeling die wij de afgelopen vierenhalf jaar door hebben 
gemaakt.   

Interne erkenning in willekeurige volgorde:  

•tevredenheid over ons onderwijsconcept;  

• breed draagvlak voor de in- en uitvoering van het excellentiebeleid;  
• tevredenheid over de zorgcyclus;  
• tevredenheid over de expertise van het team;  
• positiviteit binnen de school;  
• denken in mogelijkheden;  
• tevredenheid van het personeel.  
Externe erkenning in willekeurige volgorde:  

• tevredenheid onder ouders/verzorgers en leerlingen, te zien in tevredenheidsonderzoeken 
en hoorbaar tijdens gesprekken;  

• tevredenheid vanuit het voortgezet onderwijs over de aansluiting daarop;  
• tevredenheid vanuit de stichting over de behaalde resultaten en de ontwikkeling van de 

school;  
• tevredenheid vanuit het samenwerkingsverband over de expertise en de wijze van 

communiceren met ouders;  
• interesse vanuit andere scholen;  
• een hoge mate van zij-instroom grotendeels door positieve kritiek van de huidige 

ouderpopulatie;  
• een constructieve samenwerking met andere instanties, zoals schoolmaatschappelijk werk, 

psychologen en dergelijke;  
• positieve feedback van externen die de school bezoeken.”  
  
(Interne en) externe kennisdeling  
“Interne kennisdeling in willekeurige volgorde:  

• leerjaaroverleg;  
• bouwoverleg;  
• themavergaderingen;  
• MAT-vergaderingen;  
• IB-MT-vergaderingen;  
• een zeer gestructureerde overdracht;  
• gebruik maken van elkaars kwaliteiten (advies en feedback vragen); • klassenconsultaties 

naar aanleiding van een hulp- of kijkvraag;  
• beeldcoaching.  

 
Externe kennisdeling in willekeurige volgorde:  

• netwerken voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 stichtingbreed;  
• netwerk voor de talentbegeleiders stichtingbreed;  
• netwerk voor de ict-coördinatoren stichtingbreed;  
• netwerk voor de adjunct-directeuren stichtingbreed;  



 

 

 

• netwerk voor de IB’ers stichtingbreed;  
• directeurenberaad;  
• Heemskerks overleg tussen de scholen van de stichting;  
• PLG met een aantal directieleden van andere scholen binnen de stichting. De afgelopen jaren 

is er bewust voor gekozen om de focus te leggen op de interne processen binnen De Bareel 
en nog niet mee te werken aan officiële audits. Andere scholen zijn de afgelopen jaren 
geïnteresseerd geweest in De Bareel; hen hebben wij een kijkje laten nemen in onze 
keuken.”  

   

Bevindingen jury (interne en) externe gerichtheid   
De interne gerichtheid van de school manifesteert zich duidelijk in de focus die er is op het 
voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Er vindt op veel momenten en op 
diverse manieren kennisdeling plaats tussen de leerkrachten onderling, waarbij ook de 
onderwijsassistenten meegenomen worden. De directie heeft een goed beeld van de 
vaardigheden van de leerkrachten.   
Uit de gesprekken met de leerlingen en de ouders, maar ook uit het gegeven dat de school 
leerlingen trekt uit andere wijken, blijk de waardering die er is voor de school. De Bareel heeft 
een goede naam. Er is sprake van bezoek door andere scholen en de school heeft workshops 
verzorgd over schoolontwikkeling en over de plusklas.  
Hoewel de jury begrip heeft voor de keuze van de school zich tot nu toe vooral te richten op 
het ontwikkelen en borgen van de werkwijze van de school na de omslag die de school heeft 
gemaakt, adviseert de jury directie en team zich nog meer bewust te zijn van de eigen 
kwaliteiten en dit ook gericht uit te dragen. Het voornemen van de directie audits te 
organiseren met vergelijkbare scholen wordt door de jury dan ook gewaardeerd.  

 

 

De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel.  

Waarborging duurzaamheid  
“Het jaarplan en het schoolplan zijn gericht op het onderhouden en borgen van de behaalde 
kwaliteit. Er zijn geen grote beleidsmatige wijzigingen in het vooruitzicht gesteld, met 
uitzondering van het implementeren van een aanbod Engels binnen de gehele school. Het 
gehele team draagt de ingezette koers. Eenieder die het team komt versterken, zal hier wat 
betreft kwaliteit, motivatie en kennis aan moeten voldoen.” Bevindingen jury 
toekomstbestendigheid   

Directie en team hebben een gelijkluidende visie op het onderwijs in De Bareel, mede omdat 
een aantal jaren geleden bewuste keuzes zijn gemaakt, die stap voor stap verder zijn 
ingevoerd. De organisatie van het team en de aansturing door de directie maken een gedegen 
indruk. Door het vastleggen van werkwijzen in diverse documenten zijn ontwikkelingen 
geborgd en ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De school wordt daarin 
ondersteund door Stichting Tabijn. De school heeft bij Stichting Tabijn kenbaar gemaakt aan 
welke deskundigheidseisen te benoemen leerkrachten aan De Bareel moeten voldoen. 
Hieraan zal, indien mogelijk, gehoor worden gegeven. Stichting Tabijn is bovendien 
verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe leerkrachten.  
De school verkeert in een fase waarin ze kan werken aan verdere verfijning van het profiel, 
omdat ze de basis goed op orde heeft. De jury heeft dan ook alle vertrouwen in de 
toekomstbestendigheid van het excellentieprofiel van de school.  

 

 



 

 

 

 

De Bareel heeft door het maken van bewuste keuzes in visie en werkwijzen, maar vooral ook door 
ambitie te tonen, een excellentieprofiel ontwikkeld waardoor de school in staat is goed aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en onderwijs op maat te verzorgen. 
Door het gericht inzetten van leerkrachten, vakspecialisten en onderwijsassistenten kent het 
team een samenstelling waardoor de ambities waargemaakt kunnen worden. De school verzorgt 
onderwijs op vijf niveaus, waarbij naast de drie niveaus in de groepen, er een specifiek aanbod is 
voor de plusleerlingen en de zorgleerlingen. Er is een interne plusklas en voor een kleine groep 
leerlingen is er een bovenschoolse plusklas. De geschoolde onderwijsassistenten worden ingezet 
om extra instructie te geven aan de zorgleerlingen. De school heeft bovendien de mogelijkheid 
MRT te geven, een rekenspecialist in te zetten en er is een gedragsspecialist aan de school 
verbonden.   

De resultaten van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. De tussenopbrengsten en de 
eindopbrengsten van de school zijn gemiddeld genomen van goede kwaliteit.  Directie en team 
vormen een professionele leergemeenschap, waarbij er veel aandacht is voor onderlinge 
kennisdeling en voor de didactische vaardigheden van leerkrachten.  De ouders van De Bareel 
hebben veel waardering voor de onderwijskwaliteit van de school en voor de open houding in 
de contacten tussen ouders en school.  De school verkeert in een fase waarin veel 
ontwikkelingen inmiddels zijn geborgd en er ruimte ontstaat om de eigen kwaliteiten uit te 
dragen. De jury wil de school dan ook aanmoedigen contacten te leggen met vergelijkbare 
scholen om tot wederzijdse kennisdeling en verdere verfijning van het   profiel te komen.  

Alles overziende is de jury van oordeel dat De Bareel op basis van de door de jury 
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School 
Primair onderwijs toekomt.  

 

 
  



 

 

 

4. Bijlage   
Procedure traject Excellente Scholen 
Al meer dan 340 scholen hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject Excellente 
Scholen. Zij mledden zich aan bij de jury Excellente Scholen, omdat zij het predicaat zien als een 
vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs 
voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. 
 

Het traject Excellente scholen kent de volgende fasen: 

• Aanmeldingsperiode 
• Onderzoek naar onderwijskwaliteit door de inspectie 
• Dialoog 
• Jurybezoek 
• Rapportage en beoordeling 
• Uitreiking predicaat 

Onderzoek naar het excellentieprofiel door de jury 
Het excellentieprofiel –datgene waarin de school uitblinkt- heeft sinds 2015 een centrale plaats 
gekregen in de beoordeling van excellentie. De jury kijkt hier in de beoordeling primair naar. Naast 
onderwijs van goede kwaliteit, die beoordeeld wordt door de inspectie, is een aantoonbaar 
excellentieprofiel voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. 

 

De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen: 

• Excellentieprofiel van de school 
• Aanpak 
• Resultaten 
• Evaluatie en borging 
• Ontwikkeling 
• Externe gerichtheid 
• Duurzaamheid 

  



 

 

 

Zelfevaluatie onderwijskwaliteit school   
Het aanmeldformulier bestaat uit twee delen, namelijk een deel waarin de school het 
excellentieprofiel beschrijft, en een zelfevaluatie van de onderwijskwaliteit van de school. De 
zelfevaluatie is gebaseerd op het concept waarderingskader 2017.   

  
We definiëren onderwijskwaliteit als het geheel van de prestaties van de school, met 
uitzondering van financieel beheer. Het laatste gebied wordt als voorwaardelijk gezien voor 
(het voortbestaan van) de kwaliteit. Financieel beheer is daarom niet opgenomen in deze 
zelfevaluatie.  

Het waarderingskader beschrijft per kwaliteitsgebied een aantal standaarden. Elke standaard 
is van een uitwerking voorzien. Hierin wordt onderscheid gemaakt in wettelijke standaarden 
en kwaliteitseisen. De school heeft zichzelf beoordeeld op de standaarden en deze 
beoordeling van een toelichting voorzien. Zie voor meer informatie over de 
waarderingskaders: http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/vernieuwing-in-het-toezicht.   

  
Let op: de zelfevaluatie is - net zoals de beschrijving van het excellentieprofiel - integraal 
overgenomen, dit zijn de woorden van de school.  
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1. Onderwijsresultaten  
1.1 Resultaten  
De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste in overeenstemming zijn met 
de gestelde norm.   

  
Uitwerking   
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de 
kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.   

  
De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan 
verwachtingen over de cognitieve eindresultaten die de leerlingen kunnen bereiken. De school 
stelt ambitieuze doelen voor de cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. Ze laat zien dat deze doelen gerealiseerd worden. Daarbij kan de school de 
leergroei betrekken.  
  
NB De inspectie beschikt al over deze gegevens, deze hoeven niet aangeleverd te worden.  

  
Eventueel licht de school deze resultaten nader toe  
“De tweede helft van het schooljaar heeft de directie van De Bareel de opbrengstgesprekken, 
een manier om de resultaten van de Cito-toetsen op groeps- en schoolniveau te analyseren en 
interventies te bespreken, op een andere wijze ingezet. Leerkrachten schrijven een 
groepsbespreking op een vooraf door directie en IB opgesteld format. Naar aanleiding van dit 
format, de klassenbezoeken en de groepssfeer wordt er een opbrengstgesprek gevoerd. 
Afhankelijk van de resultaten van de groep wordt dit gesprek gevoerd met de leerkracht en IB of 
mogelijk ook de directie. Deze wijziging, opbrengstgesprekken met alleen leerkracht en IB of 
ook de aanwezigheid van directie, heeft de directie doorgevoerd na het laatste inspectiebezoek 
van november 2013. De inspecteur heeft geadviseerd om tijd en energie te steken in groepen 
die niet naar verwachting presteren en de verantwoordelijkheid bij goed presterende groepen 
bij de leerkrachten te houden. De opbrengstgesprekken en de daaruit voortvloeiende afspraken 
worden vastgelegd. De afspraken en de daarbij behorende interventies worden in acties 
omgezet. De borging vindt plaats met behulp van de al aanwezige agendering van de diverse 
besprekingen, studiedagen en het afleggen van klassenbezoeken. De eindopbrengsten waren in 
2008/2009 onder het landelijk gemiddelde. Daarna zien wij een overduidelijke stijgende lijn, die 
wij tot dusver hebben weten te continueren. In onderstaand schema zijn de cijfers 
weergegeven.  

  



 

 

 

Eindopbrengsten groep 8  

Schooljaar | Ondergrens schoolgroep zonder correctie  | Bareel gemiddelde  

2008/2009|                        535,0                        |        527,5  

2009/2010|                        534,9                        |        535,3  

2010/2011|                        535,1                        |        535,4  

2011/2012|                        535,2                      |        535,5  

2012/2013|                        534,7                     |        537,3  

2013/2014|                        534,8                      |        537,0  

2014/2015|                        534,9                       |        539,2  

 

Entreetoets groep 7  

Schooljaar | Landelijk gemiddelde zonder correctie| Bareel gemiddelde  

2010/2011|                        291,6                              |        299,9  

2011/2012|                        291,5                              |        284,5  

2012/2013|                        292,3                             |        302,8  

2013/2014|                        292,3                              |        311,5  

2014/2015|                        292,1                              |        305,4  

De opbrengsten leerlingvolgsysteem (LVS) schoolbreed, gemeten in januari 2016, zitten ver 
boven de ondergrens van de inspectie. Wij zien door ons kwaliteitsgerichte werken, de 
gemaakte afspraken en onze hoge verwachtingen een overduidelijk stijgende lijn. Ons doel is 
het voortzetten van de trend, de stijgende lijn, en het behouden van de opgezette kwaliteit. 
Wij zien dat technisch lezen schoolbreed aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van voorgaande 
jaren. Technisch lezen is voldoende tot goed; desondanks blijft dit onze aandacht houden. Op 
het gebied van AVI zit het niveau op goed tot zeer goed. Voor dit schooljaar hebben wij 
nieuwe doelen opgesteld en acties afgesproken waarmee wij de resultaten op het gebied van 
technisch lezen (DMT) nog meer denken te verhogen.   

Alle afspraken voor alle vakgebieden zijn vastgelegd in kwaliteitskaarten en bekend bij het 
team en opgenomen in de kijkwijzer. Er wordt gewerkt met digitale groepsoverzichten en 
groepsplannen om de werkdruk te verminderen, en handelingsplannen voor de leerlingen met 
een IV- of V-score.”  

 
Context van de school  
De (bijzondere) omstandigheden waaronder een school haar werk doet, kunnen invloed 
hebben op de keuzes die een school heeft gemaakt en op de resultaten die een school met de 
leerlingen behaalt. We denken bijvoorbeeld aan de samenstelling en de omvang van de 
leerlingenpopulatie van een school.  



 

 

 

Indien er dergelijke bijzondere omstandigheden op de school aanwezig zijn, die van invloed 
zijn op de resultaten die de school met de leerlingen behaalt, wordt dat hier aangegeven  
Ja  

 
Op deze wijze houdt de school rekening met deze omstandigheden  
“De Bareel telt op 1 oktober 2015 581 leerlingen en groeit uit tot ongeveer 630 leerlingen aan 
het eind van het schooljaar. De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 15 tot 20 leerlingen 
tussentijds ingestroomd in de groepen 3 t/m 8. Wij ervaren dat de leerlingenpopulatie een 
reële afspiegeling is van de maatschappij. In februari 2016 zijn wij onze 24e groep gestart, een 
instroomgroep voor 4-jarige kinderen. Op De Bareel zijn ongeveer 60 medewerkers werkzaam. 
De opvang van de leerlingen tijdens de lunchpauze van de medewerkers wordt zo veel 
mogelijk door ouders en vrijwilligers gedaan. Zij worden hierin bijgestaan door een aantal 
onderwijsassistenten. De school staat in een Vinex-wijk, wat betekent dat wij veel leerlingen 
hebben van wie de ouders een leeftijd hebben tussen de 30 en 45 jaar. Echtscheidingen 
komen veel voor; dat is bij ons een problematiek die veel invloed heeft op het welbevinden 
van de leerlingen en de leerprestaties.   

De Bareel is een brede school. Na schooltijd wordt het gebouw gebruikt voor buitenschoolse 
opvang en bredeschoolactiviteiten en door allerlei sportverenigingen. Tijdens schooltijd wordt 
er door schoolmaatschappelijk werk geregeld training gegeven aan leerlingen op het gebied 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolmaatschappelijk werk geeft ook een specifieke 
training op het gebied van echtscheiding: de KIES-training (kind in echtscheiding).   

Het brede aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”  

 

1.2 Sociale en Maatschappelijke competenties   
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste 
in overeenstemming is met de gestelde doelen.   

Uitwerking   
De leerlingen verlaten de school met sociale en maatschappelijke competenties die passen bij 
de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De school heeft de kenmerken van haar 
leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan reële verwachtingen over het niveau dat 
de leerlingen kunnen bereiken.  
Deze verwachtingen toetst zij aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode 
doormaken. Daarmee kan de school aantonen dat zij op dit gebied uit haar leerlingen haalt wat 
erin zit.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel zicht op sociale en maatschappelijke competenties “Wij werken met het 
sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem SCOL. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van groep 1 
t/m 8 en de leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst in. Wij zien dat wij dit jaar op de categorieën 
aardig doen, een keuze maken, een taak uitvoeren, ervaringen delen, jezelf presenteren, omgaan 
met ruzie en samen spelen en werken, in alle groepen voldoende tot goed scoren. De categorie 
opkomen voor jezelf wordt in 22 van de 23 groepen voldoende tot goed gescoord. In de groep 
waarin niet voldoende gescoord is, hebben wij interventies ingezet die het groepsklimaat reeds 
hebben verbeterd. Wij verwachten dat dat bij het volgende meetmoment ook voldoende zal scoren.  



 

 

 

Wij kunnen concluderen door onze gegevens in het leerlingvolgsysteem dat onze resultaten 
op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling zich sinds het schooljaar 2009/2010 in een 
stijgende lijn hebben ontwikkeld.   

In 2009/2010 was het aantal leerlingen dat de norm behaald heeft 81,5%. In 2011/2012 was 
dit 91,6% en op dit moment, in 2015/2016, is dit 97,3%. Wij denken dat de inzet van onze LB-
gedragsspecialist bij heeft gedragen tot deze stijging. Zij begeleidt individuele leerlingen en 
groepen leerlingen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, te denken valt aan sova-training 
en faalangsttraining. De gegevens vanuit SCOL worden door het team geanalyseerd met 
behulp van het formulier aanpak SCOL en sociaal-emotionele ontwikkeling, waarna er een 
groepsaanpak opgesteld wordt.”  

   
1.3 Vervolgsucces  
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten 
minste aan de verwachtingen van de school.   

Uitwerking   
De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van 
leerlingen die de school verlaten hebben. De school analyseert of de eindresultaten en de 
eerder afgegeven schooladviezen hiermee in overeenstemming zijn. De eerder afgegeven 
schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel zicht op vervolgsucces  
“De Bareel krijgt tijdens de terugkoppeling met het voortgezet onderwijs feedback op het 
advies en de plaatsing van onze leerlingen. Over het algemeen kunnen wij stellen dat het 
advies overeenkomt met de prestaties die de leerling in het voortgezet onderwijs laat zien. 
Tijdens het afgelopen feedbackgesprek met onze grootste partner, het Kennemer College 
havo/vwo, hebben wij te horen gekregen dat deze zeer tevreden over De Bareel is. Met 
name over de wijze waarop de leerlingen mee kunnen komen met de leerstof.”  

   

  



 

 

 

2. Onderwijsproces  
2.1 Aanbod   
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.  

 Uitwerking   
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de 
referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle 
leerlingen.   

Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom 
is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op 
kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 
leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat.   

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt 
afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en 
bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen 
de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.  

  
De leraren hanteren leermiddelen en een leeromgeving in de groep die afgestemd zijn op de 
ontwikkelingsfase van de leerlingen. De leraren richten de lokalen/de leeromgeving 
aantrekkelijk en uitdagend in, waarbij zij rekening houden met de ontwikkelingsfase van de 
leerlingen.  Om een goede aansluiting te verzorgen op de maatschappelijke verwachtingen 
en het vervolgonderwijs, dient het onderwijsaanbod eigentijds te zijn.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed 

Toelichting oordeel aanbod  
“Het team van De Bareel is in aanpak en inhoud bewust bezig met het verhogen van de 
opbrengsten, op groepsniveau, schoolniveau en leerlingniveau. Ook dit schooljaar wordt er 
wederom gewerkt aan het verwezenlijken van de doelen, het versterken en duurzaam 
implementeren van het kwaliteitsgericht werken binnen de organisatie (het werken met 
kwaliteitskaarten). Door de inzet van teambijeenkomsten, groepsbesprekingen, 
kwaliteitsgesprekken, bouw- en leerjaarvergaderingen en themabijeenkomsten worden de 
opbrengsten schoolbreed besproken en wordt feedback gegeven op de aanpak, het aanbod 
en de organisatie. Dit schooljaar zijn wij ons nog meer dan andere jaren gaan richten op de 
zorgstructuur ten behoeve van het verbeteren van het resultaat op leerling- en groepsniveau. 
De extra instructietijd die wij kunnen realiseren met behulp van de inzet van 
onderwijsassistenten is van grote waarde voor de school en de leerlingen. Hierdoor kunnen 
wij:  

• nog meer aandacht realiseren voor onze zorgleerlingen (leerlingen met een IV-Vscore 
of de meer- en hoogbegaafde leerlingen);  

• gerichte effectieve begeleiding geven, binnen of buiten de groep;  
• expertise ontwikkelen voor individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen met een en 

dezelfde onderwijsbehoeften. De kennis en/of expertise valt/vallen in handen van de 
leerkracht en/of de onderwijsassistent.   



 

 

 

De hoeveelheid tijd per groep voor de inzet van onderwijsassistenten wordt gedegen bekeken 
en besproken, daar waar wij voorheen elke groep evenveel assistentie gaven, ongeacht de 
zwaarte van de zorg. Hiermee sluiten wij aan bij de behoefte van een groep, de noodzaak voor 
een leerling en/of competenties van een leerkracht. De aanpak omtrent de zorg voor meer- en 
hoogbegaafden is dit jaar geborgd en uitgebreid met de aanschaf van een nieuwe methode 
voor technisch lezen en rekenen. Deze methoden hebben een geïntegreerd aanbod voor de 
meer- en hoogbegaafden. Voor leerlingen die met dit extra aanbod niet uitgedaagd worden, is 
er de interne plusklas. Dit schooljaar hebben wij de onderwijstijd voor deze leerlingen met een 
half uur verlengd, waardoor er nog meer tijd voor deze doelgroep is gerealiseerd. De kinderen 
krijgen extra pluswerk, dat ze naast hun reguliere werk en het standaard pluswerk in de eigen 
klas moeten maken.   

Als team zijn wij van mening dat de opbrengsten groeien als het aanbod van het onderwijs 
goed is. Dit houdt in dat er sprake is van kwalitatief goed aanbod op de cognitieve vakken en 
kundigheid van de leerkracht, maar tevens kwaliteit van de sfeer in de school en een breed 
aanbod. Creativiteit, bewegingsonderwijs, ict, een cultureel aanbod en de sociaal-emotionele 
vaardigheid behoren ook tot de pijlers van ons onderwijs. Door een breed aanbod bereiken 
wij meer momenten van competent voelen, successen vieren en met plezier naar school gaan. 
Door een breed aanbod binnen een veilig klimaat gaan de kinderen graag naar school en 
komen de kinderen tot leren.”  

   



 

 

 

2.2 Zicht op ontwikkeling  
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen.  

Uitwerking   
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en 
vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt 
dit met genormeerde toetsen. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte 
ontwikkeling. Deze signalering en analyses maken het mogelijk om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer 
leerlingen niet genoeg lijken te profiteren gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert 
en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Bovendien gaat zij na wat bijvoorbeeld nodig is 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.  

  
De school volgt de vordering van alle leerlingen systematisch op alle ontwikkelingsgebieden. 
Voor de cognitieve vakken bij het jonge kind en de niet-cognitieve vakken gebeurt dit ten 
minste met een gestandaardiseerd observatie-instrument dat het mogelijk maakt om 
vroegtijdig te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De school gebruikt deze 
gegevens in een cyclisch proces van doelen stellen, passend onderwijs bieden (zowel aan 
leerlingen met achterstanden als aan leerlingen die specifieke talenten hebben), en het 
evalueren en bijstellen van doelen en onderwijsaanbod.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel zicht op ontwikkeling  
“De school heeft duidelijk zicht op de ontwikkeling van al haar leerlingen.   

• Er wordt gewerkt met groepsoverzichten (vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen te 
genereren uit observaties, kindgesprekken, methode(on)gebonden toetsen) en 
groepsplannen, per vak- en vormingsgebied viermaal per jaar op/bij te stellen (na evaluatie, 
analyse en gevolgtrekking).   

• Er wordt gewerkt met handelingsplannen voor de IV- en V-leerlingen waarin concrete 
doelen en reflecties worden beschreven. Deze worden viermaal per jaar geëvalueerd en 
bijgesteld of afgesloten indien nodig. De ouders zijn bekend met de handelingsplannen en 
worden, indien nodig, er nauw bij betrokken.  

• De leerlingen worden met regelmaat besproken tijdens diverse overleggen, te denken valt 
aan het IB-MT-overleg, ondersteuningsteam intern (OTI) en het ondersteuningsteam extern 
(OT).  

• Tweemaal per jaar vindt de groepsbespreking plaats gekoppeld aan de Early Warning die 
door directie, IB’ers en LB’ers wordt opgesteld en geanalyseerd. Dit wordt vervolgens 
gedeeld met het team. De leerkracht bereidt de groepsbespreking voor middels de Early 
Warning en een groepsbesprekingsformulier. Bij een aantal groepsbesprekingen sluit ook de 
directie aan; dit is afhankelijk van de problematiek en de noodzaak. Gezamenlijk wordt er 
bekeken wat een groep nodig heeft.  

• Er wordt een keer per jaar een jaarverslag geschreven, als reflectie op de ontwikkeling en de 
gestelde doelen van het afgelopen schooljaar.   

• Er wordt ieder jaar een EWS-vragenlijst afgenomen, met wisselende thema’s, om zicht te 
houden op alle aspecten die de kwaliteit kunnen bevorderen of belemmeren. De volgende 
onderwerpen komen cyclisch aan bod: risicofactoren, bovenschools management, 
teamfunctioneren en leidinggeven, opbrengsten, onderwijsleerproces en onderwijs en leren.  

• Om het jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek, de zogeheten driehoeksmeting, 
gehouden onder de ouders, leerlingen en het team.”  



 

 

 

 
2.3 Didactisch handelen  
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkelen.   

Uitwerking   
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over 
leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het 
beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een 
reeks van lessen alsook binnen één les. Het pedagogisch leerklimaat maakt het leren mogelijk: 
leerlingen zijn actief en betrokken. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de 
leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken.   

De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de 
behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.  

De leraren hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en concretiseren dat door doelen voor hun 
leerlingen te stellen. De leraren stimuleren een brede ontwikkeling bij hun leerlingen. Bij de 
instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende vakdidactische principes en werkvormen. 
Leraren weten de geplande onderwijstijd effectief te benutten door een efficiënte lesuitvoering. De 
leraren gaan actief na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen en of zij daarmee hun 
doelen gehaald hebben. Zij geven de leerlingen feedback op hun leerproces en bespreken met hen 
wat nodig is om hun doelstelling te halen.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel didactisch handelen  
“Het didactisch handelen van onze leerkrachten beoordelen wij als goed. De instructies zijn 
effectief en interactief ondersteund en het niveau van de lessen past bij het beoogde 
eindniveau. Wij geven instructie volgens het IGDI-model (interactief, gedifferentieerd, directe 
instructiemodel) De fases die worden doorlopen tijdens een les zijn:  

1. start- en oriëntatiefase;  
2. interactieve instructie;  
3. begeleide inoefening;  
4. zelfstandige verwerking;  
5. verwerking;  
6. verlengde instructie;  
7. evaluatie;   
8. feedback geven.  
 

De leraren realiseren een duidelijke structuur bij het lesgeven. De leerlingen zijn betrokken en 
er heerst een taakgerichte werksfeer. Door wisselende en actieve (coöperatieve) werkvormen 
te gebruiken, zorgen wij voor een uitdagend lesaanbod. Rust, orde en regelmaat zijn in ons 
onderwijs de pijlers om effectief les te kunnen geven. De leerlingen ontvangen zo veel 
mogelijk directe feedback op het leerproces en het resultaat. Wij complimenteren hen groot 
(hoorbaar voor iedereen) en corrigeren hen klein (alleen hoorbaar voor betrokkenen).  

De leerkrachten krijgen regelmatig feedback van de directie, IB’er, coördinator of collega’s op 
hun leerkrachtvaardigheden. De directie hanteert bij de klassenbezoeken een kijkwijzer 
waarin de didactische vaardigheden zijn opgenomen.  



 

 

 

Wij hanteren een organisatie gebaseerd op vijf niveaus, waarbij er gezorgd wordt voor een 
aanbod passend bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. De leerlingen zijn gewend aan 
uitgestelde aandacht, hiervoor gebruiken wij vaste looprondes, stoplichtkaarten en een time-
timer. In sommige groepen wordt gewerkt met stemniveaus om de rust in de groepen te 
bewaken.”  

  
2.4 (Extra) Ondersteuning  
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.   

Uitwerking  
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, stelt de school een passend onderwijsaanbod (leerstof en aanpak) samen, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerling. De school evalueert periodiek 
of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.   

  
Voor de leerlingen die extra bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, legt de 
school de doelen en begeleiding in een ontwikkelingsperspectief vast. De school heeft voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften interventies (zowel in aanbod als gedrag) 
gepland. Deze interventies zijn gericht op het (ontwikkelings) perspectief van de leerling en 
daarmee op een ononderbroken ontwikkeling. De school evalueert regelmatig (met ouders) of 
de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.  

  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel (extra) ondersteuning  
“Basisschool De Bareel heeft de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften goed in beeld. 
Hiermee bedoelen wij de leerlingen die meer- of hoogbegaafdheid zijn en die een specifiek 
aanbod en specifieke aanpak nodig hebben alsmede de leerlingen met een IV/V-score.   

Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij 
is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te 
brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders 
gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partner.  

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van 
het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan 
worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.   

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan 
bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. 
Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van 
middelen, of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met 
de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend 
aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het 
schoolbestuur.  

Alle kinderen met een dalende leer- of ontwikkelingslijn worden begeleid met behulp van een 
handelingsplan (de IV/V-leerlingen) en/of een groeidocument. Leerlingen die extra zorg 
behoeven buiten de mogelijkheden van de school zoals beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel van de school, krijgen begeleiding op basis van een arrangement. 



 

 

 

Kinderen die binnen de basiszorg uitvallen op een bepaald gebied, krijgen extra 
onderwijsbegeleiding voor een bepaalde periode (vaak acht tot tien weken), beschreven in 
een handelingsplan en/of het groeidocument. Op het moment van schrijven staan er 603 
leerlingen ingeschreven. Daarvan hebben 7 leerlingen een arrangement.  

De school kent een groot aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hier heeft zij haar 
onderwijs (aanbod) en begeleidingsstructuur op aangepast.   

Door onze gerichte aanpak voor de meer- en hoogbegaafden en de zorg die wij bieden aan 
leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben, merken wij dat belangstellende ouders 
met dit beeld naar de school toekomen. Wij krijgen steeds meer geïnteresseerde ouders van 
kinderen die meerbegaafd zijn (en soms ook op de huidige school onderpresteren) of kinderen 
die stagneren in hun ontwikkeling. Indien wij een aanmelding krijgen van een leerling met 
speciale onderwijs- en/of zorgbehoefte, wordt er gekeken of de school de zorg en begeleiding 
kan bieden. Middels een vast stappenplan, waarbij gesprekken en observaties een rol spelen, 
proberen wij een zo objectief mogelijk beeld te krijgen om te kunnen bepalen of wij de 
leerling kunnen plaatsen.  

Uitgangspunten voor mogelijke inschrijving zijn:  

• groepsgrootte;  
• zorg in de groep – kan de leerkracht de zorg van de mogelijk nieuwe leerling realiseren met 

de huidige middelen en organisatie?   
• kennis en kunde van het team;  
• onderwijsbehoefte van de leerling;  
• samenwerking met en steun van de ouders;  
• factoren om tot een succesvolle plaatsing te komen.”   



 

 

 

2.5 Samenwerking  
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te 
geven.   

Uitwerking   
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen, voorgaande scholen en 
ketenpartners door informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het 
onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. De school maakt afspraken over te 
bereiken resultaten in het kader van vroegschoolse educatie.   

Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze de 
ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen.  Voor leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het samenwerkingsverband en, 
indien nodig, met partners in de zorg.   

  
De school ziet ouders als partner in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen en 
stemt haar ouderbeleid daarop af.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel samenwerking  
“Op De Bareel zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk, volgens de visie van ouderbetrokkenheid 
3.0, voor de schoolontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat uit van een niet-
vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school. Die samenwerking 
vormt de basis van waaruit de optimale (school)ontwikkeling van het kind wordt gerealiseerd.   

De praktische invulling van ouderbetrokkenheid 3.0 op De Bareel ziet er als volgt uit.  • 
Samenwerkingsovereenkomst   

In een overeenkomst tussen de ouders, de school en het kind worden de onderlinge afspraken 
vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt voor het eerst getekend bij het 
inschrijven van het kind bij De Bareel tussen directie en ouders.   

• De Frisse Start aan het begin van het schooljaar  
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met een bijeenkomst waarbij zowel ouders als 
kinderen van de klas aanwezig zijn. De bijeenkomst staat in het teken van het kennismaken 
van de ouders met elkaar, elkaars kinderen en de leerkracht. Tijdens de bijeenkomst wordt 
voor het leerjaar specifieke informatie meegegeven (informatiekaart).   

• Startgesprekken in week 4   
Na de Frisse Start-bijeenkomst vindt er een startgesprek plaats tussen de leerkracht, de 
ouders en het kind. Dit startgesprek wordt aan het begin van het schooljaar gepland. Tijdens 
dit gesprek wordt aan de hand van een vooraf gedeelde agenda het gesprek gevoerd. Er wordt 
gesproken over de doelen voor dit schooljaar, teruggeblikt op het afgelopen schooljaar (wat 
werkte) en er worden afspraken gemaakt over de samenwerking (wie doet wat).  

• Vervolggesprekken   
Ouders en kinderen hebben na het startgesprek gedurende het schooljaar doorgaans nog 
twee gesprekken met de leerkracht. Deze gesprekken zijn driehoeksgesprekken tussen ouders, 
kind en leerkracht. Echter indien de behoefte bestaat bij ouders en/of leerkracht om dit 
anders in te vullen, zal dat worden besproken en vastgelegd. Naast deze vastgelegde 
gesprekken is er altijd de gelegenheid om tussentijds een gesprek te plannen.   



 

 

 

Onze visie op samenwerking is terug te vinden in de missie & visie van de school, de 
pedagogische huisstijl en onze slogan: ‘De Bareel, waar je leren samen doet!’ De Bareel is 
gericht op een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Het team heeft 
de afgelopen twee jaren nascholing gevolgd op het gebied van communicatie, en feedback 
geven en ontvangen. Hierdoor is het team in staat om vanuit een gelijkwaardige houding en 
verbinding alle mogelijke gesprekken te voeren. Het team is gewend aan het werken met een 
vooraf opgestelde agenda en vraagt elke gesprekspartner om aanpassingen en/of wijzigingen 
daarvan. De samenwerking is niet alleen gericht op de ouders, maar in de breedste zin van het 
woord bijvoorbeeld de buurt, het samenwerkingsverband, CJG (centrum jeugd en gezin), 
SMW (schoolmaatschappelijk werk), de schooltuin opa’s, collega-scholen en dergelijke.”  

2.6 Toetsing en afsluiting  
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.   

Uitwerking   
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets.   

Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem. De leraren nemen de 
toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van 
de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De school hanteert 
hierbij een zorgvuldige procedure.   

  
De keuze van toetsen en frequentie van afname past bij de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. De school evalueert de adviesprocedure regelmatig en stelt deze indien 
nodig bij.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel toetsing en afsluiting  
“Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken en 
(verder) te verbeteren maken wij gebruik van het kwaliteitsdraaiboek van Stichting Tabijn. Dit 
document kunt u vinden op onze site. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat 
aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.   

Bij de Cito-toetsen die wij hiervoor afnemen, hanteren wij de voorwaarden en voorschriften 
van Cito. De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, methodegebonden toetsen 
en door middel van observaties in hun ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen 
dat leerlingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande 
toetsen en observaties blijkt dat het onderwijsleerproces op welk vakgebied dan ook 
stagneert, krijgen betreffende leerlingen direct extra hulp om hiaten in de stof te voorkomen 
en/of te herstellen.  De leerlingen van groep 7 maken in april de Cito-entreetoets. Begin juni 
komt daarvan de uitslag binnen en worden, samen met de leerling en de ouders, de 
mogelijkheden van doorstroom naar het voortgezet onderwijs besproken. De uitslag van de 
entreetoets is voor ons een indicatie voor het niveau van het kind op dat moment, en een 
richtlijn voor datgene waar extra aan gewerkt moet worden in de nog resterende 
basisschoolperiode. Mede aan de hand van het niveau, de werkhouding en het gedrag wordt 
de wens geformuleerd en als voorlopig advies aan het eind van het gesprek genoteerd.   

In februari wordt samen met de leerling en de ouders besproken met welk advies zij van 
school gaan en welke onderwijsvorm hierbij aansluit. Het advies wordt niet alleen 
aangedragen door de leerkracht, maar er wordt in goed overleg met elkaar besloten welk 



 

 

 

advies het best passend is. Wij ervaren door de vroege signalering en de gesprekken dat het 
advies niet als verrassing komt voor de ouders en leerling.”  

  

  



 

 

 

3. Schoolklimaat  
3.1 Veiligheid  
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.   

Uitwerking   
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor de veiligheid van de school en haar omgeving 
gedurende de schooldag, voor alle leerlingen. Zij voorkomen pesten, agressie en geweld in 
elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. Dit is zichtbaar doordat leerlingen, leraren, 
schoolleiding en overig personeel respectvol en betrokken met elkaar omgaan. Er is geen 
sprake van stelselmatige strijdigheid met basiswaarden in de uitingen van leerlingen en 
leraren. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag.   

De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, registreren, 
afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige meting 
van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De school heeft een functionaris die 
aanspreekpunt is als het gaat om pesten.  

  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel veiligheid  
“Op De Bareel durven wij te zeggen dat er een prettige sfeer heerst, op basis van veiligheid en 
vertrouwen.   

De Bareel heeft positief geformuleerde grenzen opgesteld, die zorg dragen voor een veilig 
klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Tevens is er een protocol Omgaan met 
gedrag op basisschool De Bareel opgesteld en afgelopen schooljaar is het pestprotocol 
geïntroduceerd, bij team, ouders en leerlingen. Het team investeert in gedrag door middel van 
grenzen stellen en alert zijn bij wangedrag. De bewustwording van de noodzaak van het 
bewaken van de grenzen, de opgestelde protocollen en eventuele gesprekken met 
leerkrachten, ouders en leerlingen hebben het beoogde effect. Het vereist de nodige 
aandacht, maar wij merken dat we daarmee het gewenste resultaat behalen. Invallers hebben 
minder moeite om de groepen in de bovenbouw op te vangen. Er zijn duidelijke regels en 
afspraken, consequenties bij misstappen, en structuur in de aanpak van de lessen en de 
dagplanning.  Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde voor het gevoel van veiligheid van 
leerlingen, leerkrachten en ouders binnen de school. Door middel van gezamenlijk opgestelde 
afspraken proberen we een goed pedagogisch klimaat te waarborgen. Deze afspraken zijn 
beschreven in onze Pedagogische Huisstijl. Het zijn positief opgestelde afspraken, 
samengesteld door het team.   

Op een positieve wijze omgaan met elkaar is onderwerp van gesprek binnen alle groepen. Het 
team geeft zelf het goede voorbeeld door te communiceren in positieve bewoordingen. Wij 
complimenteren groot (hoorbaar voor iedereen) en corrigeren klein (alleen hoorbaar voor 
degene die het betreft). Wij begroeten de ouders en leerlingen elke morgen bij de deur en in 
onze benadering van leerlingen en ouders gaan wij in eerste instantie uit van het bespreken 
van mogelijkheden. Op deze wijze leggen wij een basis voor een positieve en veilige sfeer. In 
geval van pesten hanteren wij het pestprotocol, in het geval van gedragsproblemen hanteren 
wij het protocol Omgaan met gedrag. In dit protocol hebben wij ook de preventieve 
voorwaarden beschreven die nodig zijn om te komen tot het gewenste gedrag. De preventieve 
voorwaarden zijn gericht op leerkrachtvaardigheden en duidelijkheid richting de leerling en 



 

 

 

zijn of haar ouders. Indien een leerling opvallend gedrag vertoont, reflecteert de leerkracht 
eerst op het eigen handelen en vraagt indien nodig om feedback.   

Vorig schooljaar heeft een LIO-stagiair onderzoek gedaan naar de beleving van pesten onder 
ouders en leerkrachten. De aanleiding voor dit onderzoek was de discrepantie tussen de 
tevredenheid rondom pesten op De Bareel, tussen ouders (matig; aandacht gewenst) 
enerzijds en leerlingen en het team anderzijds (voldoende tot goed). Uit het onderzoek is 
gebleken dat ouders en leerkrachten hetzelfde over de definitie pesten en plagen denken en 
dit overeenkomt met de definitie die landelijk wordt gehanteerd. Een aanbeveling uit het 
onderzoek is dat De Bareel nog meer met ouders moet communiceren over de preventieve 
aanpak; dit is inmiddels opgepakt.  Op bestuursniveau wordt het beleid agressie en geweld 
ook voor onze school gehanteerd. Daarnaast beschikken we over een protocol seksuele 
intimidatie, informatierecht en informatieplicht en is er een gedragscode zowel op school- als 
op bestuursniveau.”  

  
De school gebruikt wel of geen instrument om de veiligheid van leerlingen in beeld te 
brengen  
Ja  

Indien ja: naam van het instrument dat gebruikt wordt om de veiligheid van leerlingen in 
beeld te brengen  
“SCOL.”  

De resultaten van de twee meest recente metingen en wanneer deze metingen hebben 
plaatsgevonden.  
“Najaar 2015 – Het resultaat is dat van de 516 leerlingen (groep 2 t/m 8) 502 leerlingen de 
norm hebben gehaald; dat is een percentage van 97,3%. De norm is behaald. Voorjaar 2015 – 
Het resultaat is dat van de 476 leerlingen (groep 2 t/m 8), 464 leerlingen de norm hebben 
gehaald; dat is een percentage van 97,5%. De norm is behaald.”  

  

3.2 Ondersteunend en stimulerend Schoolklimaat  
De school kent een ondersteunend en stimulerend klimaat.   

Uitwerking   
Er zijn duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat in school waarin 
afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke 
ontwikkeling en leren, waarbij alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de 
school. De binnen- en buitenruimten van de school dragen bij aan een positieve leeromgeving.   

  
De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch en didactisch 
klimaat. Er heerst een sfeer binnen de school waarin leerlingen worden uitgedaagd hun 
talenten te ontplooien. Leraren herkennen tijdig talent en zijn bereid en in staat om flexibele 
onderwijsprogramma’s en individuele trajecten uit te voeren voor deze leerlingen.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel schoolklimaat  
“Op De Bareel geven we de onderwijsleersituatie zodanig vorm dat het kind een 
ononderbroken ontwikkelingsproces binnen de eigen groep kan doormaken. Binnen onze 



 

 

 

groepen houden we rekening met de verschillen tussen de kinderen. Ons streven is de leerstof 
binnen ons onderwijs op maat en op het niveau van de leerling aan te bieden. Dit betekent dat 
de leerling voor de verschillende vormingsgebieden in diverse niveaugroepen binnen de eigen 
groep leert. Ook de instructies voor taal en rekenen vinden binnen deze niveaugroepen plaats. 
Op grond van Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties worden leerlingen in 
betreffende niveaugroepen ingedeeld. Voor een deel vinden aanbod en verwerking op 
cognitief gebied digitaal plaats. Naast de leerkracht zijn er ook onderwijsassistenten in de 
verschillende groepen werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het geven van extra 
zorg aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Dit kan zijn door middel van het 
overnemen van de groepstaken of door het aanbieden van extra hulp volgens een vastgesteld 
plan. Naast het leren in de vormingsgebieden leert de leerling zelfstandigheid op het gebied 
van taakstelling, planning van tijd en werk, leren leren en bepaling van leerinhouden.  

Doel is dat alle leerlingen datgene leren wat binnen hun mogelijkheden ligt, waarbij wij 
streven naar het aanbieden van een breed pakket op verschillende niveaus en we uitgaan van 
hoge, realistische verwachtingen. Het aanbod bestaat uit vormingsgebieden op cognitief, 
expressief/creatief, sociaal-emotioneel en sportief vlak.”  

  



 

 

 

4. Kwaliteitszorg en Ambitie  
4.1 Doelen, evaluatie en verbetering  
Het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke opdracht doelen 
geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs.  

Uitwerking   
De school heeft in haar schoolplan de eigen opdrachten voor het onderwijs omschreven. Ook heeft 
zij aangegeven hoe zij de kwaliteit bewaakt. Dit omvat de voortgang van de ontwikkeling van 
leerlingen en de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen. Dit veronderstelt 
dat de school regelmatig evalueert wat de resultaten zijn van haar leerlingen én wat de kwaliteit is 
van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren zoals de school dat heeft omschreven in het 
schoolplan. Op basis van de evaluaties neemt de school maatregelen ter verbetering van de 
kwaliteit.   

  
De school heeft ambitieuze doelen voor zichzelf geformuleerd die passen bij haar maatschappelijke 
opdracht. Via een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg evalueert zij alle doelstellingen uit 
haar schoolplan. Het omvat in ieder geval objectieve evaluaties over het schoolklimaat, het aanbod, 
het didactisch handelen en de afstemming. Hierbij betrekt zij ook de tevredenheid en feedback van 
haar stakeholders. Op basis van deze evaluaties neemt zij planmatig en doelgericht maatregelen ter 
verbetering.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret   
Goed  

Toelichting oordeel evaluatie en verbetering  
“De kern van ons zorgsysteem bestaat uit de beschrijving van procedures voor processen en 
activiteiten die op school plaatsvinden, te denken valt aan: het gedragsprotocol, het pestprotocol, 
het schoolondersteuningsprofiel, de kwaliteitskaarten en het kwaliteitsdraaiboek.   

Wij hanteren het Early Warning-systeem om onze resultaten te analyseren, diagnoses te stellen en 
passende interventies in te zetten. De interventies zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 
ons onderwijsaanbod en de leerkrachtvaardigheden.   

Het schoolplan en het jaarplan worden ingezet om doelen, verantwoordelijkheden en acties duidelijk 
te omschrijven. Het jaarverslag is gericht op het evalueren van het jaarplan en heeft een 
reflecterende functie.   

Het kwaliteitsdraaiboek, waarin het kwaliteitszorgsysteem is vastgelegd, is een stichtingbreed 
document waarin essentiële afspraken staan over werkprocedures waarnaar in het schoolplan wordt 
verwezen. Het kwaliteitsdraaiboek geeft heel specifiek aan hoe er op school gewerkt wordt aan de 
belangrijkste punten. Om alle plannen en processen te evalueren, maken wij gebruik van de PDCA-
cirkel. De kwaliteitsverbeterende maatregelen voortkomend uit tevredenheidsonderzoeken, 
personeelsgesprekken, toetsresultaten en dergelijke worden jaarlijks vastgesteld in het jaarplan en 
geëvalueerd in het jaarverslag.   

De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om de focus te leggen op de interne processen binnen 
De Bareel en nog niet mee te werken aan officiële audits. Andere scholen zijn de afgelopen jaren 
geïnteresseerd geweest in De Bareel; hen hebben wij een kijkje laten nemen in onze keuken. De 
interne focus was nodig en heeft ervoor gezorgd dat wij ons nu aanmelden voor excellentie! Wij 



 

 

 

hebben feedback gekregen tijdens de management- en opbrengstoverleggen met de stichting, die 
beide twee keer per jaar plaatsvinden.”  

  
                 Tevredenheidsonderzoeken die recent (2014-2016) zijn uitgevoerd op de school  
   Medewerkerstevredenheid     Ja  
 Oudertevredenheid      Ja  
 Leerlingtevredenheid      Ja  

  
Jaar van afname, aantal respondenten en de gemiddelde scores (in cijfers) van de laatst 
afgenomen onderzoeken    
  Jaar   Aantal 

respondenten  
Gemiddelde 
van de school  

Landelijke  
benchmark 

Medewerkerstevredenheid  2014  48  8,0  8,1 (Tabijn)  
Oudertevredenheid  2014  283  7,9  7,7 (Tabijn)  
Leerlingtevredenheid  2014  201  8,4  7,9 (Tabijn)  

 

 

   4.2 Structuur en Cultuur  

Het bestuur en zijn scholen hebben een heldere organisatie- en beslissingsstructuur, kennen een 
professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.  

Uitwerking   
De directie en het personeel handelen vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.  De 
bekwaamheid van het personeel wordt onderhouden, rekening houdend met gestelde 
bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij de leerlingen.   

De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit.  Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te 
realiseren is breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. 
Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. 
Leraren en andere betrokkenen bij de opleiding werken resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op 
gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit 
en op de ontwikkeling van de leerlingen.   
De school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar 
zorgvuldig handelen. Externe belanghebbenden ervaren dit ook zo.   
Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Goed  

Toelichting oordeel structuur en cultuur  
“De school heeft een organogram opgesteld waarbinnen de communicatie helder, transparant 
en geborgd kan worden.   

Wij ervaren het team als autonoom, betrokken, en doelen worden breed gedragen. Het beleid van 
de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren, wordt door de leraren 
breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Het bestuur 
en de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt 
gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle geledingen in de 
instelling.   



 

 

 

De schoolleiding, leraren en het ondersteunend personeel werken gezamenlijk aan een 
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de school 
werken resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de 
effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen. De 
school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig 
handelen.   

De LB’ers zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Dit alles heeft geresulteerd in 
een professioneel en samenwerkend team, dat betrokken is bij de aanpak en de zorg voor al onze 
leerlingen en op het gebied van passend onderwijs. De inzet van de volgende functies zorgen ervoor 
dat wij leerlingen de aandacht en begeleiding kunnen geven, die zij nodig hebben:  

• gedragsspecialist;   
• leescoördinator;   
• taalcoördinator;   
• MRT-deskundige;   
• rekenspecialist;   
• onderbouwdeskundige;   
• coördinator meer- en hoogbegaafdheid;   
• bouwcoördinatoren;”  

 
 

4.3 Verantwoording en Dialoog  
Het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over ambities, doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  

Uitwerking   
De school rapporteert regelmatig (in ieder geval in de schoolgids en het jaarverslag) over haar 
doelen en onderwijsprestaties en onderwijskundige ontwikkelingen. Zij rapporteert over de 
bevindingen voortkomend uit het stelsel van kwaliteitszorg en over de getroffen 
verbetermaatregelen.   

De school overlegt periodiek met de medezeggenschapsraad en legt besluiten voor conform 
geldende wet- en regelgeving.    

De school betrekt interne en externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid, en 
bespreekt regelmatig haar ambities en de resultaten die ze behaalt. De school stimuleert deze 
partijen betrokkenheid en inzet te tonen bij het realiseren van haar ambities en doelen. 
Daarnaast staat de school open voor wensen en voorstellen van interne en externe 
belanghebbenden en neemt zij deze aantoonbaar serieus.  
  
Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  
Voldoende  

Toelichting oordeel verantwoording en dialoog  
“De Bareel beschikt over een actieve MR waarin al onze plannen en doelen openlijk besproken 
worden. De directie vraagt in deze setting feedback op de koers, het beleid en andere 
vraagstukken. De voorzitter van de oudervereniging neemt standaard zitting als toehoorder in 
de MR, waardoor de OR als orgaan vertegenwoordigd en op de hoogte is van alles wat er 
speelt op school.  

Wij vragen regelmatig feedback aan de OR. De vergaderingen van de OR worden standaard 
bezocht door de adjunct-directeur en een leerkracht, zodat wij als school op de hoogte zijn 
wat er speelt bij ouders.   



 

 

 

Het bestuur, team en de ouders hebben aangegeven dat er behoefte is aan een integraal 
kindcentrum binnen De Bareel. De mogelijkheden tot het opzetten van een peuterschool zijn 
wij nu aan het onderzoeken.”  
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