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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2016.
Dit jaarverslag kent een iets andere opzet dan de vorige jaarverslagen. In dit jaarverslag wordt meer dan in
andere jaren in één hoofdstuk (blz. 2, strategische beleid) de focus gelegd op het jaarplan en de daarin
beschreven ambities, doelen, activiteiten en resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over de
ontwikkeling op onze scholen en het onderwijsbureau.
In 2016 - de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2014-2018 is halverwege- is hard gewerkt aan de zes
hoofddoelen uit dit beleidsplan. Niet aan alle doelen is even hard gewerkt, maar we kunnen stellen, nu Tabijn
op de helft van deze planperiode zit, dat een groot aantal activiteiten uit deze doelen in de steigers staat om
verder ontwikkeld worden maar dat ook een paar doelen reeds gerealiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld het
communicatieplatform Social School en de resultaatgerichte gesprekscyclus (blz. 16).
Graag wijzen we op een aantal zaken die extra aandacht verdienen:
 Ondanks de krimp in de regio is voor het tweede jaar op rij het leerlingenaantal van de Tabijnscholen
toegenomen. Een mooie prestatie van onze scholen. Ouders weten onze scholen goed te vinden!
 De onderwijsinspectie heeft in het schooljaar 2015-2016 acht scholen bezocht. De onderwijsinspectie
beoordeelt een groot aantal kwaliteitsgebieden van deze scholen als goed. Eén school van Tabijn is
opgegaan voor het predicaat ‘excellent’. In februari 2017 wordt duidelijk of De Bareel dit predicaat mag
gaan dragen.
 In april gaf onze voorzitter van college van bestuur, Jonne Gaemers, te kennen dat hij na tien jaar een
andere weg in ging slaan en een baan had geaccepteerd bij een bestuur van voortgezet onderwijs. In het
najaar is de sollicitatieprocedure gestart voor de werving van een nieuwe voorzitter. Carla Smits is per 1
januari 2017 onze nieuwe voorzitter van het college van bestuur.
Bovengenoemde drie zaken zijn slechts een kleine greep uit alle mooie activiteiten die Tabijn in 2016 heeft
verricht. Om de leesbaarheid van het document te vergroten hebben we ervoor gekozen om hier en daar
samenvattingen op te nemen en via een QR-code te verwijzen naar het volledige document.

Tip: Bent u op zoek naar gedetailleerde informatie over de afzonderlijke scholen, raadpleeg dan de
jaarverslagen van de scholen, via www.tabijn.nl, of neem contact op met de directeur van de school waar uw
interesse naar uitgaat. Wilt u meer weten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via
onderwijsbureau@tabijn.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/tabijn en
www.tabijn.nl.
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1

KERNTAKEN EN ORGANISATIE

1.1
Kerntaak
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 een aantal
van haar scholen de buitenschoolse opvang. Op één school verzorgt Tabijn ook de peuteropvang zelf. Binnen
de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid.

1.2
Organisatie
De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit:
Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur (cvb) en op het
functioneren van de 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 (rvt) bestaat uit de volgende leden:


Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland)



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



Mevr. S. de Boer (voormalig 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.
Tot 1 september 2016 was dhr. J.P. Gaemers de voorzitter van het college van bestuur. Vanaf 1 september
2016 bestond het interim-bestuur uit de leden van de algemene directie, mevr. F.L. Loth en Dhr. W.T. Noom.
Nevenfuncties van de heer Gaemers


Lid raad van toezicht Stichting Basisscholen Alkemade



Lid raad van toezicht Stichting Mozarthof ZML



Bestuurslid Stichting Playing for Success Alkmaar

Nevenfunctie van mevrouw Loth


Lid raad van toezicht Petrus Canisius College Alkmaar
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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 functionerings- en beoordelingsgesprekken, de opbrengstgesprekken en de halfjaarlijkse
managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van
onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte
ondersteunen zij het cvb in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en 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.
Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil
halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op
onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip.
Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee
personeelsfunctionarissen, een office manager die de secretariële en administratieve ondersteuning van
het cvb en de algemene directie verzorgt, een medewerker communicatie en twee bovenschoolse
schoolopleiders. Ook de bovenschoolse arbo-coördinator valt hiërarchisch onder deze sector.



Sector administratie
Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit
administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn
de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern
administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De
sector administratie kent naast de financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een
medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie, twee medewerkers financiën
en een medewerker administratie. Ook de kantinemedewerker hoort bij de sector administratie.



Sector ICT
In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en
ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op
het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan
twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant.



Sector huisvesting
Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen
van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het cvb, het
overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de
scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers
deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elke school vaardigt één lid vanuit haar eigen MR af naar de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). De positie van de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. Taken en
bevoegdheden zijn geregeld in een door de raad van toezicht vastgesteld reglement.
In de GMR hebben evenveel ouders als personeelsleden zitting. De taak van de GMR is het om het beleid te
beoordelen dat voor alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. De GMR komt zes keer per jaar bij
elkaar.
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Directeurenberaad
Het directeurenberaad van Tabijn komt maandelijks een 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.

1.3

Organogram

Raad van Toezicht

College van Bestuur

GMR

Algemene directie

Sectormanagers

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

SCHOOLDIRECTEUREN
SCHOLEN
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Directeurenberaad

2.

STRATEGISCH BELEID

2.1
Het strategisch beleidsplan 2014-2018
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 ‘Tabijn: de beste basis; leren op hoog niveau’ is begin 2014 door het
bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. Het strategisch beleidsplan 2014-2018 wordt
jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. Het tweede jaarplan van de deze strategische cyclus had betrekking op het
schooljaar 2015-2016. In de hierna volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de activiteiten die zijn
uitgevoerd op basis van het jaarplan 2015-2016 en van de (overige) resultaten die zijn behaald in 2016.
Scan de QR code, dan vindt u een beschrijving van
de missie, visie, besturingsfilosofie en de
strategische doelen voor 2014-2018.

2.2 Jaarplan 2015-2016
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 kent zes (hoofd-) doelstellingen met een aantal subdoelen. Deze worden
hieronder kort beschreven.
Hoofddoel 1: alle leerlingen leren op hoog niveau
Alle leerlingen kunnen binnen de scholen van Tabijn vanuit nieuwsgierigheid en verwondering hun talenten
ontwikkelen en op hoog niveau leren. Het resultaat van dit doel is dat de leerrendementen bij Tabijnscholen
hoog zijn. Dat wil zeggen dat we kijken naar hoge (eind)cijfers op de kernvakken, maar ook naar vaardigheden
die zich niet of lastig in cijfers laten uitdrukken, zoals sociale (burgerschaps)vaardigheden, leren te leren
(metacognitie) en 21e- eeuwse vaardigheden. We benadrukken dat het gaat om alle leerlingen.

Subdoel 1.1: Verbeteren eindopbrengsten Tabijnscholen
Beschrijving:
In 2014 zijn interventies verricht om te zorgen dat in 2015 op de Centrale Eindtoets veel minder scholen onder
de ondergrens van de onderwijsinspectie scoren dan in 2014. Het doel hiervan was: een substantiële
verbetering van de eindopbrengsten van de Tabijnscholen in 2015. Dit doel is behaald. Slechts één school in
2015 in plaats van negen scholen in 2014 scoort onder de ondergrens.
Criteria:
Ook in 2016 vasthouden van de ingezette ontwikkeling om boven de ondergrens van de onderwijsinspectie op
de eindopbrengsten te scoren, waarbij
 alle scholen het basisarrangement van de onderwijsinspectie behouden;
 Tenminste 90 % van de scholen boven de ondergrens scoort;
 50 % van de scholen een score rond het landelijk gemiddelde heeft;
 20% van de scholen een bovengemiddelde score heeft;
 vier scholen aan het traject Excellentie gaan werken.
Actielijnen/activiteiten:
 De reeds ingezette acties vervolgen zoals opbrengstgesprekken algemene directie met de scholen (drie
keer per jaar), schriftelijke rapportage opbrengsten algemene directie aan cvb (drie keer per jaar) en
presentatie rapportage opbrengsten en risicoanalyse aan de raad van toezicht (drie keer per jaar).
 Onderzoek naar koppeling ESIS en Early Warning System.
 Nader onderzoek bij scholen die onverwacht onder de ondergrens gescoord hebben.
 Uitwisseling van effectieve praktijkervaringen binnen Tabijn (studiedag directeuren en IB-ers).
 Specifieke interventies bij een aantal risicovolle scholen.
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Resultaat 2016
Elf scholen die een kwaliteitsonderzoek hebben ondergaan, hebben het basisarrangement van de
onderwijsinspectie behouden. Zie bijlage: Resultaten kwaliteitsonderzoek inspectie.
73 % in plaats van de beoogde 90 % van de scholen scoort boven de ondergrens.




54 % in plaats van 50 % van de scholen heeft een score rond het landelijk gemiddelde;
14 % in plaats van 20% van de scholen heeft een bovengemiddelde score;
Eén school werkt aan het traject ‘excellentie’.

Conclusie
De gestelde doelen zijn niet behaald. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er meer scholen die onder de
ondergrens scoren. Van vier scholen was op basis van het leerlingvolgsysteem verwacht dat zij rond de
ondergrens zouden scoren, van twee scholen was dit onverwacht. Uit nader onderzoek van deze twee scholen
blijkt dat met name de leerlingen met hoge scores (havo/vwo-advies) het hebben laten afweten, waardoor de
verwachte lage scores van de andere leerlingen niet meer voldoende gecompenseerd konden worden. Tevens
hadden deze twee scholen rond de afname van de centrale eindtoets in groep 8 te kampen hadden met onrust
en weinig gemotiveerde leerlingen, omdat voor deze leerlingen al duidelijk was wat hun definitief schooladvies
zou zijn.
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Anne Frank
Arkel
Baken
Bareel
Binnenmeer
Bosschool
Branding
Cunera
Duif
Helmgras2
Kornak
Leonardus
Molenhoek
DURV!
Otterkolken
Paulus
Rinket
Visser 't Hooft
Vlinder
Vrijburg
Willem Alexander
Windhoek

536,1
532,1
534,3
536,2
537,5
540,0
538,2
535,0
536,0
537,8
538,0
535,7
536,3
530,9
532,0
533,1
537,5
535,0
532,9
533,7
535,3
532,4

Onder de ondergrens

Rond het gemiddelde

Tot 0,7 boven de ondergrens

Bovengemiddeld

533,9
534,9
534,5
534,8
534,6
535,2
534,3
535,1
534,2
534,6
534,9
534,0
534,6
533,4
534,9
534,9
530,6
534,9
534,3
533,2
535,2
534,9

School na 3 jaren ingedeeld in
fasen van EWS

532,3
539,4
530,8
535,7
533,0
538,3
531,7
537,0
538,3
536,5
536,7
532,9
532,5
536,2
537,6
538,9
530,6
538,2
535,2
536,5
538,1
535,8

Schoolgroep 2016

534,9
539,9
537,9
539,2
535,6
539,3
536,9
537,7
535,6
538,6
537,5
535,2
537,4
538,2
537,9
535,7
538.6
536,8
532,1
539,4
534,0
539,6

Ondergrens 2016

Ongecorrigeerde score 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ongecorrigeerde score 2015

Ongecorrigeerde score 2014

De eindopbrengsten 20161 met indeling EWS

9
2
5
3
4
0
6
1
7
4
2
8
4
12
2
2
22
2
13
9
0
2

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.
Helmgras bestaat per 1 augustus 2015 uit de fusie Toermalijn en Augustinusschool. De scores van 2012 tot en met 2015 zijn de scores van
basisschool Toermalijn.
2
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Subdoel 1.2: Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid (leerlingen)
Beschrijving:
Uiterlijk in 2018 kunnen onze leerlingen - met hulp van onze leraren - aangeven hoe zij het beste leren, zijn zij
zoveel mogelijk zelf in staat om op basis van deze zelfkennis leerstof tot zich te nemen, hebben daarbij plezier
en weten aan te geven hoe ver zij van hun eigen leerdoelen verwijderd zijn.
Criteria:
 Kennis en vaardigheden voor het voeren van een doelgericht gesprek leerkracht – leerling zijn vastgesteld
en scholingsaanbod is opgenomen in de Tabijnacademie.
 Formats voor het voorbereiden van leerlingen en voor het voeren van een doelgericht gesprek zijn
aanwezig, evenals achterliggende documentatie over het voeren van gesprekken met leerlingen.
Ontwikkeling van het Digitaal portfolio3 vindt na schooljaar 2015-2016 plaats.
Actielijnen/activiteiten:
 Gesprekken voeren met alle scholen wat de volgende stap is en wat voor ondersteuning zij nodig hebben
om het doelgerichte gesprek te kunnen voeren met leerlingen.
 Database ontwikkelen met informatie om door middel van het doelgerichte gesprek de betrokkenheid en
zelfkennis bij leerlingen te vergroten, bijvoorbeeld: Wat is nodig? Waar gaat het gesprek over? Welke
scholing aanbieden? Dit geldt zowel voor leerkrachten als leerlingen.
 Een leidraad ontwikkelen om leerlingen voor te bereiden om een gesprek te voeren met de leerkracht
(format en hoe dit format efficiënt in te vullen).
 In het najaar 2016 de database ‘gesprekken voeren met leerlingen’ lanceren.

Resultaat 2016:
Op Sharepoint is een plek gerealiseerd waar alle leerkrachten toegang hebben tot relevante en actuele
informatie over kindgesprekken. De data voor gesprekken met alle scholen zijn vastgelegd, met als doel te
inventariseren waar zij staan in dit ontwikkelingstraject, wat hun uiteindelijk doel is en welke ondersteuning zij
nodig hebben. Een aanbod om een doelgericht gesprek te voeren met leerlingen en ouders is in verschillende
modulen opgenomen in de Tabijnacademie.
Conclusie
De gestelde doelen zijn gerealiseerd en zowel de werkgroep als scholen werken enthousiast aan dit strategisch
beleidsdoel.

Subdoel 1.3: Stimuleren 21e-eeuwse vaardigheden
Beschrijving:
In het strategisch beleidsplan 2014-2018 zijn twee doelen geformuleerd die in elkaars verlengde liggen en veel
overlap vertonen. In het jaarplan 2015-2016 worden deze twee doelen – een onderzoekende houding en 21eeeuwse vaardigheden – samengebracht. Deze doelen worden binnen Tabijn vooralsnog uitgewerkt in twee
onderdelen, namelijk ‘programmeren’ en ‘wetenschap en techniek’. De eerste Tabijn Robotwedstrijd was een
groot succes. Leerlingen lieten mooie en creatieve oplossingen zien, werkten goed samen met elkaar en waren
zeer betrokken om de opdrachten tot een goed einde te maken.
De samenwerking met Centrum voor Brein en Leren (CBL) heeft na 3 jaar een aantal projecten voor
wetenschap en techniek opgeleverd die verder uitgerold en gemonitord zullen worden.
Criteria:
 Stimuleren van deelname scholen aan Tabijn Robotwedstrijd First Lego League.
 Leerlijn programmeren opzetten en uitrollen.

3

Zie subdoel 3.2 Digitaal Portfolio
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Uitrollen projecten wetenschap en techniek

Actielijnen/activiteiten:
 Organiseren van de tweede Tabijn Robotwedstrijd
 Om de leerlijn programmeren te ontwikkelen en uit te rollen is een leerkracht bovenschools ingezet
om scholen hierin te ondersteunen.
 Scholen krijgen gefaseerd de beschikking over een basis leskist met programmeermateriaal
 In alle netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten staat het onderwerp ‘programmeren’ op de agenda.
 Voor de verdere uitrol van ‘wetenschap en techniek’ is het project Moendoes in de Tabijnacademie
opgenomen.
 Aan de projecten ‘Breinplein’ en ‘Leer het brein kennen’ wordt aandacht geschonken in de
gemeentelijke overleggen en in voorjaar 2017 zullen op Tabijnniveau informatiedagen worden
georganiseerd door de leiding van het Centrum voor Brein en Leren.
Resultaat:
De tweede Tabijn Robotwedstrijd was weer een groot succes en besloten is om het elk jaar te gaan
organiseren.
De netwerkbijeenkomsten over programmeren die de bovenschools ingezette leerkracht organiseerde, werden
door de leerkrachten als zeer duidelijk en zinvol ervaren. Bij veel leerkrachten is de koudwatervrees
weggenomen.
De uitrol van de drie projecten van Wetenschap en Techniek is nog in volle gang.
Conclusies:
Door inzet van de leerkracht die bovenschools is aangesteld, is het programmeren op bijna alle scholen van
Tabijn goed op de kaart gezet.
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Hoofddoel 2: leraren leren van elkaar en professionaliseren zich continu
Het voorgaande strategische doel van Tabijn dat is gericht op leerlingen, geldt óók voor onze leraren. Immers:
ook leraren versterken hun effectiviteit wanneer zij leren te leren en 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen.
Tabijn ontwikkelt de komende jaren opvattingen over de gewenste professionaliteit van haar leraren om de
doelen van het strategisch beleid waar te kunnen maken. Onder professionele leraren verstaan we in ieder
geval:
1.

2.
3.

Professionele leraren bij Tabijn hebben, door het systematisch analyseren van het
onderwijsleerproces, zicht op het talent van elke leerling en kunnen dit vertalen naar een
leerlinggerichte aanpak;
Professionele leraren zien ouders als educatieve partners en communiceren vol zelfvertrouwen, open
en constructief met hen;
Professionele leraren bij Tabijn zijn lifelong learners door systematisch op het eigen handelen en
ontwikkeling te reflecteren.

Subdoel 2.1: Implementatie van de gesprekscyclus
Beschrijving:
Om het beste onderwijs aan onze leerlingen te realiseren, is het belangrijk dat we met en van elkaar leren en
dat we werken aan onze ontwikkeling. Om dit te bereiken is het van belang om verwachtingen in het behalen
van resultaten en kwaliteit duidelijk met elkaar af te spreken. Het inzetten van een formele gesprekscyclus
speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een middel om met elkaar hierop te reflecteren én vooruit te kijken.
Criteria:
 Instemming van GMR voor de nieuwe resultaatgerichte gesprekscyclus die cao-proof is.
 Voor alle functies zijn formulieren ontwikkeld om de gesprekken uit de cyclus te voeren.
 Een digitale handleiding voor medewerkers en leidinggevenden over de nieuwe resultaatgerichte
gesprekscyclus is gereed.
 Alle leidinggevenden volgen een training resultaatgerichte gesprekscyclus.
 Eerste ronde resultaatgerichte gesprekscyclus heeft plaatsgevonden.
Actielijnen/acties:
 Organiseren van workshops voor alle leidinggevenden van Tabijn.
 Alle medewerkers worden gestimuleerd binnen de gesprekscyclus aan te geven wat ze willen bereiken en
wat ze willen ontwikkelen.
 Alle medewerkers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de benodigde stappen in hun
professionalisering richting de Tabijnacademie of externe aanbieders.
 Alle afspraken tussen medewerkers en leidinggevenden worden vastgelegd en gemonitord. Beiden zijn
verantwoordelijk hiervoor.
 Kwalitatief en kwantitatief evalueren van implementatie van de gesprekscyclus en instrument digitale
gesprekscyclus door regelmatige controles van het systeem en door het voeren van gesprekken met
relevante betrokkenen.
Resultaat:
Er is een presentatie gehouden in directeurenberaad, adjuncten-netwerk en personeelsraad over de
gesprekscyclus en het instrument digitale gesprekscyclus. Digitale handleiding en formulieren voor alle functies
zijn gerealiseerd.
Workshop ‘resultaatgerichte gesprekscyclus’ voor alle leidinggevenden is georganiseerd.
Starten met het resultaatgesprek als eerste onderdeel van de resultaatgerichte gesprekscyclus.
Inzicht en overzicht over stand van zaken van gevoerde gesprekken uit de cyclus.
Conclusie:
Bijna alle doelen zijn behaald in 2016. Inzicht en overzicht van alle gevoerde gesprekken zijn gezien de korte
periode waarin gewerkt wordt met de resultaatgerichte gesprekscyclus nog niet aanwezig.
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Subdoel 2.2: Scouten, werven, selecteren en begeleiden startende leerkrachten
Beschrijving:
In de nieuwe CAO 2014-2015 zijn afspraken vastgelegd over de professionele ontwikkeling van startende
leerkrachten. Zij starten na hun HBO-opleiding als startbekwaam en moeten zich binnen drie jaar verder
ontwikkelen naar basisbekwaam. Het voldoen aan de eisen van basisbekwaam moet, volgens de cao, worden
gemeten met een objectief observatie-instrument. Aan deze professionele groei zitten rechtspositionele
gevolgen vast. Daarnaast is sinds 1 juli 2015 de wet werk en zekerheid van kracht. De consequenties hiervan
zijn dat Tabijn een startende leerkracht niet meer drie jaar kan volgen en begeleiden op zijn of haar
professionele groei en dat hiermee de mogelijkheid tot het scouten van talenten in een kortere tijd, namelijk
maximaal twee jaar, moet gebeuren. Dit is de reden om de huidige werkwijze te analyseren op toegevoegde
waarde en waar nodig verder aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen.
Actielijnen/activiteiten:
 In de eerste helft van het schooljaar 2015-2016 worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de
analyse van de sterke en zwakke punten en de uitwerking van de doelstellingen, eisen en wensen worden
vastgesteld. Betrokken worden hierbij drie (adjunct)directeuren, de bovenschoolse opleiders en de
personeelsadviseurs (de werkgroep Tabijn academie/werkgroep onderwijskwaliteit i.c.m.
personeelsadviseurs).
 In de tweede helft van het schooljaar worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarin het programma
wordt vastgesteld en het beleidsstuk wordt geschreven. Daarna wordt het stuk ingebracht in het
directeurenberaad en de personeelsraad en voor besluitvorming voorgelegd aan het college van bestuur
en de GMR.
 Vanaf 1 juli 2016 gaat het programma in werking.
Resultaat:
 Uitgewerkte analyse van de sterke en zwakke punten van de huidige manier van scouten, werven,
selecteren en begeleiden van de startende leerkrachten.
 Uitwerking van de doelstellingen, eisen en wensen aan de nieuwe manier van scouten, werven, selecteren
en begeleiden van de startende leerkrachten.
 Inrichting programma voor startende leerkrachten voor de komende jaren, waarbij de scouting, de werving
en selectie en de begeleiding van de startende leerkrachten onderdeel zijn.
Conclusie:
De doelen zijn behaald. Het programma is gestart maar voor een effectief wervings- en scoutingsprogramma
zijn nog verdere stappen nodig. Een strategisch wervingsplan zal in het schooljaar 2017-2018 verder uitgewerkt
worden door de sectormanager HRM en bestuursondersteuning.

Subdoel 2.3: Collegiale consultatie (leerkrachten)
Beschrijving:
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. Ook de CAO PO 2014-2015 biedt aanknopingspunten om het leren met
en van elkaar voor leraren te faciliteren door uren hiervoor vrij te maken. 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 m.b.t. het begeleiden van leerprocessen versterkt. Bij collegiale
consultatie bespreken collega’s op een methodische manier vraagstukken uit de eigen werkpraktijk.
Criteria:
Elk schoolteam heeft aan het einde van het schooljaar een afspraak gemaakt om in het schooljaar 2016-2017
collegiale consultatie toe te passen door het in de jaarplanning op te nemen.
Actielijnen/activiteiten op Tabijnniveau:
15







De algemene directie inventariseert de mogelijkheden om een feedbacktraining te volgen.
De algemene directie schrijft een korte notitie, die is bedoeld als kader voor de wijze waarop binnen Tabijn
collegiale consultatie zijn vorm zal krijgen. Over de notitie wordt advies gevraagd aan het
directeurenberaad en tevens wordt hij besproken in de personeelsraad.
De algemene directie verzamelt voorbeelden van collegiale consultatie uit de praktijk van Tabijn-scholen
en eventueel van daarbuiten.
Elke school kiest daaruit de gewenste variant(en).

Resultaat:
Elk schoolteam heeft aan het einde van het schooljaar een afspraak gemaakt om in het schooljaar 2016-2017
collegiale consultatie toe te passen door het in de jaarplanning op te nemen.
Conclusie:
Op alle scholen is een begin gemaakt met collegiale consultatie en leren van elkaar. Niet iedereen is hierin even
ver en om dit onderwerp goed en blijvend op de kaart te zetten zullen nog meer inspanningen verricht moeten
worden.

Subdoel 2.4: Ontwikkelen van een Professionele Leergemeenschap (Pilot Kornak)
Beschrijving:
Collegiale consultatie is een start voor een professionele leercultuur. Een professionele leergemeenschap
vraagt van een schoolleider en team meer en andere vaardigheden. Op de Tweedaagse met directeuren in
februari 2015 zijn de Tabijn standaarden van een professionele leercultuur vastgelegd. De directie van Kornak
heeft aangegeven de basisschool als een professionele leergemeenschap te willen ontwikkelen zoals deze in de
Tweedaagse aan de orde is geweest. Kornak heeft voor het eerste jaar van Tabijn een subsidie gekregen, heeft
scholing gevolgd en heeft een structuur met instructional- en learning leaders opgezet in de school. In het
directeurenberaad heeft Kornak een presentatie gegeven over hun zoektocht. Voor het vervolg is door Tabijn
voor een tweede jaar subsidie verleend. Met name het formuleren van goede onderzoeksvragen is een
aandachtspunt.
Criteria:
 Organisatie opzet met instructional leaders;
 Ontwikkeling van directie naar strategische leiders (learning leaders);
 Ontwikkeling van een reflectief klimaat;
 Ontwikkeling van coachingsvaardigheden in het team;
 Vergroting van vaardigheden op het gebied van observatie, analyse, gespreksvoering en feedback;
 Neerzetten van een duurzame professionele leergemeenschap.
Actielijnen/activiteiten vanuit Kornak
Verbeteren van onderzoeksvragen: voor de kleuterbouw is het onderzoekthema executieve functie, voor de
middenbouw leesmotivatie en voor de bovenbouw onderzoekend leren op grond van techniek.
De algemene directie informeren over het verloop. In het directeurenberaad de opgedane kennis delen.
Resultaat:
Eind 2016 zit Kornak nog middenin het ontwikkelingstraject, dat begeleid wordt door het
onderwijsadviesbureau Bazalt.
Conclusie:
Het is nog niet mogelijk om een conclusie te trekken.
Hoofddoel 3: Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT
Tabijn heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebruik van informatie- en communicatietechnologie
(ICT), zowel in het onderwijsproces als in de ondersteunende processen. In 2016 is het ingezette beleid vertaald
naar concrete stappen. In het jaarplan 2015-2016 zijn twee thema’s opgenomen.
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Subdoel 3.1: ICT-vaardigheden van leraren
Beschrijving:
In het kader van 21e-eeuwse vaardigheden zal de rol van ICT in het onderwijsproces steeds belangrijker
worden. Leraren bij Tabijn maken in hun didactisch handelen optimaal gebruik van de beschikbare ICThulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden ook ingezet om het werk te organiseren en te verantwoorden,
leerlingen te volgen en met ouders te communiceren. Leraren bij Tabijn zetten ICT ook in om de eigen
vakbekwaamheid te ontwikkelen en onderhouden. Er wordt geïnvesteerd in de ICT-vaardigheden van leraren,
of dit nu onderwijskundige toepassingen betreft of toepassingen in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld
leerlingvolgsystemen, digitale portfoliosystemen enzovoorts).
Criteria:
Er is een keuze gemaakt voor een instrument om ICT-competenties van leraren te registreren. Basis ICTcompetenties zijn geformuleerd.
Actielijnen/activiteiten:
In nauwe samenwerking met de werkgroep ICT zal een instrument worden geselecteerd om de beschreven ICTcompetenties van leraren te registreren.
Resultaat:
In de eerste helft van 2016 was het instrument om ICT-competenties in kaart te brengen gereed.
Conclusie:
Het doel is bereikt. Vanwege werkdruk en om het draagvlak te vergroten is besloten om dit instrument geen
verplichtend karakter te geven maar een vrijwillig karakter. Leidinggevenden worden gevraagd om
medewerkers dit instrument bijvoorbeeld in de gesprekscyclus te laten invullen. Het is gewenst om aan het
einde van 2017 te onderzoeken hoe in hoeverre dit instrument daadwerkelijk wordt gebruikt en relevant is.
Subdoel 3.2: Communicatie met ouders en digitaal portfolio
Beschrijving:
Naast de huidige vormen van informatievoorziening realiseert Tabijn een ICT-platform voor ouders waar
actuele leerinhouden vanuit een digitaal portfolio van kinderen en resultaten van de kinderen geraadpleegd
kunnen worden.
Het Digitaal Portfolio zal een platform zijn waarin deze resultaten, doelen en acties van kinderen te vinden zijn.
Criteria:
Realisatie van een ICT-platform voor ouders en kinderen, waarin opgenomen:
- Informatie over het curriculum en de resultaten van de individuele leerling.
- Rapportage over de voortgang van de leerling.
Actielijnen/activiteiten:
 De werkgroep ICT zal voor het ouderportaal/digitaal portfolio afspraken maken met aanbieders van
bestaande platformen om zich te laten informeren over de verschillende mogelijkheden.
 De werkgroep stelt een programma van eisen vast.
 Enkele intern begeleiders zullen worden toegevoegd aan de werkgroep.
 De werkgroep ICT volgt tegelijkertijd de ontwikkeling van Schoolpoort als mogelijke opvolger van de
huidige leerlingenadministratie en leerlingvolgsystemen. Schoolpoort pretendeert een “Alles in één”
systeem te worden. Naast de Leonardus zullen nog een paar pilotscholen worden gezocht voor
Schoolpoort.
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Resultaat:
Social Schools is gekozen om het ouderportaal/digitaal portfolio te realiseren. Met Social Schools hebben de
scholen de beschikking gekregen over een ouderportaal en een nieuwe website. Hiermee heeft Tabijn een
modern eigentijds platform gekregen gebaseerd op de nieuwste technieken.
Het digitaal portfolio zal in 2017 in gebruik kunnen worden genomen en biedt de mogelijkheid om o.a.
leerlinggesprekken vast te leggen. Hiermee faciliteert Tabijn het strategisch doel : leren op hoog niveau, waarin
de leerling eigenaar van het eigen leren is.
Conclusies:
De implementatie van Social Schools met het ouderportaal en de nieuwe website is voorspoedig verlopen. Na
de introductie in het directeurenberaad waren de scholen zo enthousiast over dit nieuwe platform, zodat al
aan het begin van de tweede helft van 2016 een groot aantal gebruik maakte van Social Schools.
Hoofddoel 4: Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs
Uit internationaal onderzoek komt duidelijk naar voren dat uitstekend en innovatief onderwijs niet het
resultaat is van enkele bevlogen en zeer goed presterende leraren. Uitstekend en innovatief onderwijs vindt
plaats dáár waar de leerling te maken heeft met een serie van zeer goed presterende leraren, die gezamenlijk
werken in een professioneel samenwerkingsverband: het team, dat de juiste vragen stelt en professionele
feedback geeft. Belangrijk hierbij is dat de scholen mogelijkheden creëren voor leraren om te participeren in
collegiale consultaties en intervisie, klassenbezoeken bij elkaar en het samen voorbereiden van verschillende
activiteiten.
Het subdoel 2.3 Collegiale Consultatie vertoont heel veel overlap met dit hoofddoel. Voor de uitwerking
hiervan zie subdoel 2.3.
Hoofddoel 5: Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners
in het jaarplan 2015-2016 is voor dit hoofddoel geen extra activiteit opgenomen.
Hoofddoel 6: bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders
Uit onderzoek blijkt dat leiders een grote invloed hebben op de prestaties van leerlingen. Wij werken
gezamenlijk aan het vormgeven van effectief en inspirerend leiderschap binnen Tabijn, opdat onze
leidinggevenden met vertrouwen en gevoel van eigenwaarde leiding geven. Tabijn zal zich ervoor inspannen
om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen het leren op hoog niveau (van elkaar) kan plaatsvinden. Op die
manier kunnen leidinggevenden zich vanuit hun intrinsieke motivatie en verantwoordelijkheidsbesef verder
professionaliseren met als belangrijkste doel: de leerprestaties van leerlingen blijvend te verhogen.

Subdoel 6.1: Leiderschapsprofiel en 360 graden feedback
Beschrijving:
Uit onderzoek blijkt dat de leidinggevenden van scholen die excellent presteren een cultuur realiseren van
leren met en van elkaar. Dit betekent dat zij een cultuur stimuleren in hun team waarin van en met elkaar
wordt geleerd en waarin zij zelf het voorbeeld geven. In het schooljaar 2014-2015 is met elkaar vastgesteld wat
een cultuur van leren inhoudt en wat er van medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht om dit te
bereiken. Tevens is de basis versterkt om medewerkers op een stimulerende, constructieve manier te
begeleiden en hoe dit verder vorm te geven (inrichting professionele leergemeenschap).
Het komende schooljaar wordt hier op verder gebouwd door het vaststellen van het leiderschapsprofiel van
Tabijn en het gebruik van een instrument om kwaliteiten van leidinggevenden in kaart te brengen.
Criteria:
 Binnen Tabijn is het leiderschapsprofiel voor alle leidinggevenden (schoolleiders, cvb, algemene directie en
sectormanagers) vastgesteld. Hierin zijn voor schoolleiders de competenties van het schoolleidersregister
meegenomen.
 Er is een instrument gekozen om kwaliteiten van leidinggevenden in kaart te brengen en in het schooljaar
2015-2016 is deze bij alle leidinggevenden uitgevoerd.
 Er wordt een kweekvijver opgezet voor potentiele leidinggevenden binnen Tabijn.
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Actielijnen/activiteiten:
 Voor het leiderschapsprofiel komen cvb, de algemene directie en de sectormanager HRM met een voorstel
in het directeurenberaad, eventueel in samenwerking met een externe adviseur. Het directeurenberaad
geeft haar advies, het profiel wordt besproken in de personeelsraad en het adjuncten netwerk. Daarna
wordt door de cvb-vergadering het leiderschapsprofiel geformaliseerd.
 Een aantal aanbieders van instrumenten om kwaliteiten in kaart te brengen wordt uitgenodigd.
Voorafgaand worden eisen aan het instrument en de aanbieder opgesteld. Op basis van de offertes en de
bijbehorende eisen wordt een keuze gemaakt.
 De sectormanager HRM en bestuursondersteuning stelt een projectplan op voor het opzetten van een
kweekvijver van Tabijn. Voor 1 januari 2016 heeft het directeurenberaad haar advies gegeven, besproken
in de personeelsraad en in het adjuncten-netwerk en is dit projectplan goedgekeurd door het cvb.
 In de loop van 2016 wordt uitvoering gegeven aan het gekozen instrument en aan het projectplan van de
kweekvijver. Hiertoe is in het voorjaar van 2016 een mail gestuurd naar alle medewerkers van Tabijn om
hun interesse hiervoor kenbaar te maken.
 De selectie van kandidaten bestond uit het schrijven van een motivatiebrief met begeleidend cv, een
gesprek met de kweekvijvercommissie en een selectieassessment.
Resultaat:
HPO Center (High Performance Organization) is uiteindelijk geselecteerd met de mogelijkheid tot 360 graden
feedforward. De rapportage van het feedforward instrument is in een individueel gesprek met een externe
adviseur besproken.
Voor de kweekvijver zijn drie kandidaten geselecteerd. Het opleidingstraject wordt van 2017 tot en met 2019
uitgevoerd. Elk schooljaar bevat een evaluatiemoment met de kweekvijver commissie.
Conclusies:
De voorgenomen doelen zijn gerealiseerd.
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Overige doelstellingen

Voorbereiding fusie basisscholen Uitgeest
Beschrijving:
In het dorp Uitgeest ten noorden van de spoorlijn staan drie basisscholen van Tabijn: de Vrijburg, de
Molenhoek en de Binnenmeer. Ook het gebouw van de voormalige openbare basisschool De Paltrok staat
(leeg) in dit deel van Uitgeest. Door de voortgaande krimp zijn zowel Tabijn als de gemeente van oordeel dat er
in de toekomst slechts ruimte is voor één of twee basisscholen in dit deel van Uitgeest. Daarbij komt dat de
huidige schoolgebouwen verouderd zijn en niet meer goed aan de eisen van deze tijd voldoen. De gemeente
onderzoekt in dit kader twee huisvestingsscenario’s voor de toekomst:
1. nieuwbouw voor de drie Tabijnscholen in kwestie;
2. renovatie en uitbreiding van het Paltrok-gebouw voor de Vrijburg en de Molenhoek, in combinatie met
renovatie van de Binnenmeer.
In beide scenario’s zal er, naast een verhuizing, sprake zijn van een scholenfusie: in scenario 1. zullen drie
Tabijnscholen fuseren, in scenario 2. fuseren de Vrijburg en de Molenhoek en blijft de Binnenmeer zelfstandig
voortbestaan. Aan het begin van het schooljaar zal in overleg met de gemeente duidelijk worden voor welk
scenario zal worden gekozen. Dit scenario zal in de loop van het schooljaar verder worden uitgewerkt. Dit geldt
ook voor de bijbehorende scholenfusie.
Criteria:
 Besluit over de huisvesting Tabijnscholen najaar 2015
 Huisvestingsplan gereed voorjaar 2016
 Voorbereidende activiteiten m.b.t. scholenfusie najaar 2015 en eerste helft 2016
Actielijnen/activiteiten:
 Intensief overleg en samenwerking met gemeente Uitgeest
 Intensief overleg met directies van de Uitgeester scholen
 Uitwerking huisvestingsplan i.s.m. de gemeente Uitgeest en de scholen
 Instelling stuurgroep fusie
 Eerste stappen uit het fusieprotocol realiseren
Resultaat:
In december 2016 kreeg de gemeente van de gemeenteraad groen licht voor realisatie van nieuwbouw voor de
Molenhoek, Vrijburg en de Binnenmeer. In 2017 zal gestart worden met de activiteiten die voor 2016 gepland
waren.

Bestuursaudit met Salomo
Beschrijving:
Tabijn en het Haarlemse scholenbestuur Salomo hebben een samenwerking met elkaar op het terrein van
audits: medewerkers van Tabijn bezoeken Salomo-scholen voor een audit en vice versa. Ook op bestuurlijk
niveau heeft al een audit plaatsgevonden: het bestuur van Tabijn heeft o.l.v. Ronald Stevens in 2014 een audit
verricht bij Salomo. Onderwerp van de audit was de bestuurscultuur en effectiviteit van het bestuur van
Salomo. Het voornemen is dat het bestuur van Salomo in 2016 een audit verricht bij Tabijn.
Criteria:
 Duidelijke audit vraag formuleren
 Auditrapport beschikbaar voor de zomer van 2016
Actielijnen/activiteiten:
 In overleg met Salomo zoeken naar externe begeleider van de audit
 Formuleren auditvraag
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Schrijven zelfevaluatie
Organiseren audit in voorjaar 2016

Resultaat:
Het thema ‘Bovenschools leiderschap’ is voor de audit vertaald in twee vragen:
1. Is het bovenschools leiderschap zo effectief en inspirerend dat de strategie gerealiseerd wordt en de
kwaliteit van het onderwijs zich ontwikkelt van goed naar beter?
2. Waar of op welke gebieden is versterking in het bovenschools leiderschap gewenst of noodzakelijk?
Het auditrapport geeft naast positieve reacties ook aanbevelingen ten aanzien van de koers en visie, de
organisatiestructuur en leiderschapsstijl.

Evaluatie en bijstelling kwaliteitszorgcyclus
Beschrijving:
Het ‘Draaiboek Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau (2012)’ beschrijft het systeem, de thema’s, de
vragenlijsten van het Early Warning systeem alsmede het jaar waarin de negen thema’s die de
onderwijsinspectie van belang acht, aan de orde zijn. In het schooljaar 2014-2015 loopt de vierjarige
kwaliteitszorgcyclus af. In de tweede helft van 2015 wordt het kwaliteitszorgcyclus geëvalueerd. De
verwachting is dat er een grondige bijstelling van met name de vragenlijsten van het Early Warning systeem, de
Driehoeksmeting en het Personeelstevredenheidonderzoek nodig is. Dit vanwege de hoeveelheid vragenlijsten
en overlap in de vragenlijsten.
Criteria:
Met een beperkt aantal vragenlijsten op een efficiënte wijze de negen thema’s van de onderwijsinspectie
bestrijken.
Actielijnen/activiteiten:
 Evaluatie in de werkgroep onderwijskwaliteit aangevuld met sectormanager HRM en bovenschoolse
arbocoördinator;
 Ontwikkelen van vragenlijsten die inhoudelijk beter op elkaar afgestemd zijn;
 Onderzoek naar beperking van het aantal vragenlijsten of clustering van het aantal vragenlijsten in verband
met enquêtevermoeidheid.
 Planning vragenlijsten over de vierjarige kwaliteitszorgcyclus.

Resultaat:
2016-2017: eerste jaar nieuwe cyclus en start personeelstevredenheidsonderzoek, herziening alle EWS
vragenlijsten, vernieuwde versie digitale handboek kwaliteitszorgcyclus.
vernieuwde versie digitale handboek kwaliteitszorgcyclus.
2017-2018: tweede jaar van kwaliteitszorgcyclus met nieuwe EWS vragenlijst.
Conclusie:
Het personeelstevredenheidsonderzoek nieuwe stijl is in november 2016 onder alle personeelsleden uitgezet.
De rapportages op school- en stichtingsniveau zijn pas in januari 2017 aan de scholen verstrekt. In algemene zin
kan gemeld worden dat de werknemers van Tabijn tevreden zijn met alle aspecten van hun werk. De
werkbelasting van de leerkracht blijft een aandachtspunt.
I.v.m. het vertrek van de bestuurder halverwege het jaar en de overname van diens taken door de algemene
directie heeft de vernieuwing van de EWS vragenlijsten en het handboek kwaliteitszorgcyclus enigszins
vertraging opgelopen. In het schooljaar 2017-2018 zal dit punt door een projectgroep weer opgepakt worden.
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3.

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

3.1
Governance algemeen
Tabijn vindt goed en deugdelijk bestuur zeer belangrijk. Het bestuur van Tabijn heeft enkele jaren geleden
samen met andere leden van de PO-Raad aan de wieg gestaan van de Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs (die in 2010 is ingevoerd). Tabijn onderschrijft de Code Goed Bestuur, evalueert deze geregeld en
voldoet aan de bepalingen uit de code. Verder wordt het functioneren van de raad van toezicht en van het
college van bestuur van Tabijn structureel periodiek (jaarlijks) geëvalueerd. Dit is ook in 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.
3.2
Wisseling van college van bestuur
Tot 1 september 2016 bestond het college van bestuur uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter. In de periode
september tot het aantreden van de nieuwe voorzitter van het college van bestuur per 1 januari 2017,
mevr. C. Smits, hebben de twee leden van de algemene directie waargenomen.
3.3
Samenwerking met andere besturen
Atrium:
De ICT-dienst heeft de dienstverlening aan Atrium gecontinueerd. Voor het jaar 2017 is er een nieuw
onderhoudscontract getekend rekening houdend met aangepaste uren en prijzen. Tevens is de ICT-dienst
gestart met het inrichten van Office 365 voor Atrium. Hiervoor is een tijdelijk contract getekend.
CPOW:
Sinds april 2016 is de sectormanager ICT voor één dag per week als ICT-adviseur in dienst bij CPOW.
Dat heeft geresulteerd in een uitbreiding van de ICT-dienst daar met één fulltime beheerder en een ICTconsultant waardoor de mogelijkheid is ontstaan tot:




samenwerking
uitwisselen van kennis en
elkaar ondersteunen bij mogelijke calamiteiten.

Ook de sectormanager huisvesting en de financial controller zijn elk twee dagen gedetacheerd bij CPOW.
Samenwerkingsovereenkomst Samen Professioneel Sterk
Tabijn heeft de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool NoordHolland mede ondertekend. De andere partners die deze overeenkomst hebben ondertekend zijn Hogeschool
IPabo enerzijds en de besturen Agora (Zaandam), Amos (Amsterdam), Bijzonderwijs (Amsterdam), El-Amal
(Amsterdam), Flore (Heerhugowaard), Sarkon (Den Helder) en Surplus (Schagen). Met deze overeenkomst
beogen de deelnemers een krachtige verbinding tussen opleiding en beroepspraktijk te leggen en zo de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de lerarenopleiding een boost te geven.
Samenwerking met Forte Kinderopvang
Begin december hebben Tabijn en Forte Kinderopvang een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun
huidige samenwerking verder te versterken. Beide partijen werken al samen in de gemeenten Castricum,
Bergen en Heiloo en er is besloten deze samenwerking verder te intensiveren. Gezamenlijk zullen de
mogelijkheden onderzocht worden om tot een integraal kindcentrum (IKC) te komen. Een IKC biedt kinderen
van 0 – 12 jaar een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. De kinderen kunnen hierdoor
profiteren van een doorgaande ontwikkellijn tussen kinderopvang en onderwijs.
3.4
Ontwikkeling van het leerlingenaantal
De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het
leerlingenaantal. In de periode 2007-2013 is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ca. 8%. In
de periode na 2012 zien we op de Tabijnscholen geleidelijk aan een vermindering van de krimp: in 2012 was
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sprake van 1% terugloop van het leerlingenaantal en in 2013 nog maar 0,1%. Vorig jaar en ook in 2016 is er
sprake van groei: van 5546 naar 5589 leerlingen. De demografische ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening
zet in de regio Midden- en Noord-Kennemerland echter onverminderd door. Dat betekent dat de krimp van het
leerlingenaantal op de Tabijnscholen de afgelopen jaren over het algemeen lager was dan die van andere
schoolbesturen in de regio. De Tabijnscholen winnen over de gehele linie aan marktaandeel. De meeste
scholen groeien (12) of blijven stabiel. Op enkele scholen loopt het leerlingenaantal terug. De meest opvallende
groei is te zien op de Heemskerkse en Castricumse Tabijnscholen.
Hoewel dit geen specifieke beleidsdoelstelling is, is het een positieve ontwikkeling. Minder krimp betekent
meer ruimte voor behoud van personeel en voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

3.5
Risicofonds opbrengsten
Na het tegenvallende resultaat van de Tabijnscholen op de Centrale (CITO) Eindtoets zijn er in 2014 door het
bestuur extra investeringen gedaan om de opbrengsten duurzaam te verhogen. Het gaat dan om investeringen
in scholing en begeleiding van leerkrachten, inhuur van externe expertise, en incidenteel inzet van extra
formatie (handen in de klas) voor specifieke scholen. Deze extra investeringen zijn direct zeer succesvol
gebleken. De Tabijnscholen hebben in 2015 een uitstekend resultaat behaald op de Centrale (CITO) Eindtoets.
De extra investeringen in 2014-2015 waren echter niet begroot. Om in de toekomst nog beter te kunnen
inspelen op een dergelijke situatie, mocht die zich onverhoopt voordoen, heeft het bestuur besloten een
risicofonds opbrengsten in te stellen (waar dergelijke uitgaven uit gedekt kunnen worden). In de begroting van
2016 is een bedrag van € 200.000 gedoteerd aan dit fonds. Hiervan is € 153.000 uitgegeven.

3.6
Huisvesting scholen Uitgeest
In het najaar van 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest het principebesluit genomen tot nieuwbouw voor
de Tabijnscholen Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg in één gezamenlijk gebouw. Het voorstel hiertoe is door
het college van B&W gemaakt in nauw overleg met Tabijn. De nieuwbouw werd in 2016 verder voorbereid en
uitgewerkt. Doel van de gemeente en van Tabijn is om het nieuwe schoolgebouw meer te laten zijn dan alleen
een basisschool: er wordt gemikt op een Integraal Kind Centrum (IKC) met voorzieningen voor bijvoorbeeld
kinderopvang, onderwijs, cultuur en sport op één locatie. Het nieuwe schoolgebouw zal naar verwachting in
2020 worden opgeleverd. De drie betrokken Tabijnscholen zullen in aanloop hier naar toe nauw met elkaar
gaan samenwerken.
3.7
BSO Uitgeest
Met de vier Tabijnscholen in Uitgeest is afgesproken om met elkaar één gezamenlijke buitenschoolse opvang
op te zetten. Uit de in april onder de ouders van de Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer gehouden enquête
bleek dat er voldoende belangstelling was. Per 1 september is de nieuwe opvang onder de naam ‘BSO Tabijn
Uitgeest’ van start gegaan. De organisatie van de BSO wordt verzorgd door basisschool Kornak, die een
jarenlange ervaring heeft met het exploiteren van een buitenschoolse opvang in eigen beheer.
3.8
Audit Salomo
Begin november heeft een bestuursaudit bij Tabijn plaatsgevonden. De audit werd uitgevoerd door Stichting
Salomo, een scholenbestuur voor primair onderwijs in Zuid-Kennemerland. De directeur/bestuurder, twee
schooldirecteuren en enkele medewerkers van het bestuursbureau spraken met één lid van de raad van
toezicht, leden van de GMR, intern begeleiders, directeuren, sectormanagers en de algemene directie van
Tabijn. Voor alle betrokkenen was dit een leerzame en informatieve dag. Ter afsluiting van de audit heeft aan
het einde van de dag een korte, mondelinge evaluatie plaatsgevonden.
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4. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG
4.1.

Passend onderwijs

4.1.1
Ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland
In dit samenwerkingsverband participeert Tabijn met acht scholen. Een belangrijke ontwikkeling is de
introductie van het Topdossier. Met dit dossier wordt digitaal, in samenspraak met ouders, consulenten,
leerkrachten en intern begeleiders de ontwikkeling van een leerling bijgehouden. Meer informatie over het
topdossier is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
4.1.2
Ontwikkelingen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
In dit samenwerkingsverband participeert Tabijn met 14 scholen. Een belangrijke ontwikkeling in 2016 is de
gewijzigde verdeling van de ondersteuningsmiddelen die voor de leerlingen beschikbaar zijn. Tot nu toe was
het mogelijk om arrangementen aan te vragen voor de extra ondersteuning t.b.v. een of meer leerlingen. Met
ingang van het schooljaar 2016-2017 ontvangen alle scholen een bedrag per leerling. Dit wordt aangevuld met
een bedrag per leerling dat door het bestuur op een zelf verkozen manier wordt verdeeld over de scholen.
Uiteraard zijn er nog meer ontwikkelingen geweest in de samenwerkingsverbanden. Deze zijn te lezen op de
website en in het jaarverslag van het betreffende samenwerkingsverband: www.swvnoord-kennemerland.nl en
www.passendonderwijsijmond.nl
4.2
Netwerk leerkrachten
Ook dit jaar zijn er in het voor- en najaar netwerkbijeenkomsten voor alle leerkrachten gehouden. De
leerkrachten van de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 zijn twee keer bij elkaar geweest in de grote zaal van het
onderwijsbureau. De opkomst was alle acht keer goed. Na een lunch, aangeboden door het bestuur, wordt er
op woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur aandacht besteed aan een inhoudelijk onderwerp. De opzet is
zo gekozen dat er ook tijd is om ervaringen uit te wisselen. In het voorjaar was voor alle vier
netwerkbijeenkomsten het centrale onderwerp ‘Communicatie in kwetsbare situaties’. In het najaar was voor
alle vier netwerkbijeenkomsten het centrale thema ‘Programmeren’.
4.3.
Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau
Tabijn is in 2016 begonnen met de herziening van het kwaliteitszorgsysteem. Tijdens de verschillende
bijeenkomsten van de werkgroep onderwijskwaliteit is gesproken over de verbetering van de kwaliteitscyclus.
De opzet is dat het aantal vragenlijsten minder wordt, dat overlap wordt vermeden en dat de kwaliteit van de
vragenlijsten verbeterd wordt. Het streven is om in de tweede helft van 2017 een vernieuwd
kwaliteitszorgsysteem operationeel te hebben.
In het vierde kwartaal van 2016 is het personeelstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van de
scholen gehouden. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2017 bekend.
4.4
Tabijnacademie
Naar aanleiding van de evaluatie in het najaar van 2015 zijn voor 2016 de volgende veranderingen in de
Tabijnacademie doorgevoerd. Eind april verschijnt een digitale brochure met het complete aanbod en met
definitieve data. Vanaf eind april tot half juni (in deze periode worden met leerkrachten scholingsafspraken
gemaakt en wordt het taakbeleid ingevuld) kunnen leerkrachten zich inschrijven. De inschrijvingstermijn sluit
vervolgens half juni 2016, waardoor er eind juni bekend is welke modulen doorgang vinden. Modules die tot
dan onvoldoende deelnemers hebben getrokken worden weer opengesteld voor verdere inschrijving.
Leidraad om tot een keuze uit alle modules te komen is het Strategisch Beleidsplan Tabijn 2014-2018. Voor het
schooljaar 2015- 2016 zijn 24 van de 53 aangeboden modules wegens onvoldoende belangstelling niet
doorgegaan. De andere 29 modules zijn door 342 cursisten gevolgd. Nieuw waren de e-learning trajecten. 47
leerkrachten hebben 23 e-learning trajecten afgerond.
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In het najaar 2016 is voor de derde keer het zogenaamde Tabijn Café van start gegaan. Het TabijnCafé is een
ontmoetingsplaats binnen de Tabijnacademie voor iedereen die behoefte heeft aan inspiratie binnen het
onderwijs. Het thema in het TabijnCafé is tot stand gekomen in samenwerking met Cultuurcentrum Heemskerk
en heeft als titel ‘Op avontuur in de kunst’ met als ondertitel ‘Visual Thinking Strategies’.
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5. ICT
5.1
Beleid
In het jaar 2016 is het ingezette beleid vertaald naar concrete stappen en zijn er verschillende doelen
gerealiseerd. Met het invoeren van Social Schools hebben de scholen de beschikking gekregen over een
ouderportaal en een nieuwe website. Tabijn heeft de beschikking gekregen over een modern eigentijds
platform gebaseerd op de nieuwste technieken.

2015-2016
Het bestuur heeft besloten alle digitale borden in vijf jaar tijd te vervangen voor Touchscreens.
Er is gestart met een Europese Aanbesteding. Veel scholen hebben gekozen voor Google Chromebooks.
Daarmee is het idee losgelaten dat er alleen op het Microsoft platform gewerkt wordt. De ICT-dienst heeft
voor de Chromebooks een beheerplatform ingericht.
2016-2017
De Europese aanbesteding touchscreens is afgerond waarna de gunning naar AenC, leverancier van Prowise, is
gegaan. AenC heeft de eerste honderd touchscreens geleverd.
Met de toenemende digitalisering wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Er is een start gemaakt met
het ontwikkelen van een IBP (Informatiebeveiligingsplan). Met alle leveranciers zal een
bewerkersovereenkomst getekend worden.
De nieuwe Tabijnacademie, met de mogelijkheid tot e-learning, is in gebruik genomen.
Onderdeel van de academie is de ICT-scan welke scholen facultatief kunnen gebruiken om daarmee de ICTcompetenties van het team in kaart te brengen.
Alle scholen maken gebruik van Social Schools waarmee de doelen uit het strategisch beleid zijn waargemaakt:
opleveren van een ouderportaal, digitaal portfolio en nieuwe websites.

5.2

Professionalisering

5.2.1
ICT-coördinatoren netwerk
Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren bijeen. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:







Workshop Programmeren
Zuludesk
Social Schools in de praktijk
Snappet
Touchscreens
Prowise/Presenter

Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met directeuren, ICT-coördinatoren, intern begeleiders en overige
belangstellenden met het onderwerp ‘educatieve software en de meerwaarde voor bepaalde groepen
leerlingen’.
5.2.2
Stagiaires
Tabijn is door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als leerbedrijf. In dat
kader worden jaarlijks enkele stagiaires uit het middelbaar beroeps onderwijs begeleid in hun opleiding tot ICTnetwerkbeheerder.
5.2.3
Studiereis
Ook in 2016 heeft een grote groep collega’s deelgenomen aan de studiereis naar The Bett. Dit is een jaarlijks
terugkerend professionaliseringstraject. Naast het bezoeken van de beurs wordt een aantal primary schools
bezocht. Het bestuur stimuleert Tabijnmedewerkers uit wisselende geledingen deel te nemen aan deze
inspirerende reis.
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De deelnemers gaven aan niet alleen de daadwerkelijk nieuw opgedane kennis tijdens conferenties en
workshops als waardevol te ervaren maar vooral ook de onderlinge contacten en het uitwisselen van ideeën
tussen de Tabijn- en de Engelse collega’s. Men heeft zich in de breedste zin laten inspireren hoe ICT-middelen
en -vaardigheden nog beter in te zetten voor het onderwijs aan onze leerlingen.

5.3

Bedrijfsvoering technisch

5.3.1
Samenwerken Huisvesting
De ICT-dienst heeft in overleg met de sector huisvesting aanpassingen gedaan aan de infrastructuur op de
locaties Paulusschool en Helmgras. Op beide locaties zijn noodgebouwen geplaatst.
5.3.2
Telefonie
Alle scholen, behalve de Bareel en het onderwijsbureau zijn gemigreerd naar een andere VOIP aanbieder. Het
onderwijsbureau en de Bareel zullen in het tweede deel van het schooljaar 2016-2017 worden omgezet.
5.3.3
Hardware
De meeste scholen zijn voorzien van nieuwe servers.

5.4
Bedrijfsvoering functioneel
Van Oud naar Cloud. Office 365 is breed ingevoerd. Dat betekent dat alle collega’s gebruik maken (of in de loop
van het schooljaar gebruik zullen gaan maken) van de OneDrive oplossing binnen Office 365.
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6

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Tabijn heeft zes scholen die buitenschoolse opvang (BSO) in eigen beheer uitvoeren. In onderstaand overzicht
staan het aantal beschikbare kindplaatsen en hoeveel dagen per week de BSO open is. Daarnaast is een poging
gedaan om met behulp van het administratiepakket The Nanny de bezettingsgraad te bepalen. De percentages
in de tabel zijn echter niet geheel zuiver. Zo kan de BSO Bareel 90 kinderen plaatsen, maar op een beperkt
aantal dagen worden er bewust minder kinderen geplaatst (bijv. 80), waardoor op deze dagen de
bezettingsgraad 100% lijkt. Hiermee is een vergelijking met de andere BSO’s niet mogelijk.
Bareel
Plaatsen

Kornak
Dagen

Plaatsen

De Otter
Dagen
p/w

Plaatsen

Paulus
Dagen
p/w

Plaatsen

Helmgras
Dagen
p/w

Plaatsen

Visser ‘t Hooft
Dagen

Plaatsen

Dagen
p/w

BSO Uitgeest
Plaatsen

Dagen
p/w

p/w

5

80

4

20

2

40

5

50

4

50

3

20

2

40

4

20

3

10

1

Bezettingsgraad
over de hele week

BSO sport

BSO

90

97%

63%

59%

73%

85%
Sport BSO
80%

Sport BSO 93%

81%

45%
Sport BSO
60%

De werkgroep BSO (met de directeuren van scholen die een BSO in eigen beheer hebben) komt vier keer per
jaar bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen en met elkaar af te stemmen. Onderwerpen die besproken
werden zijn de werkwijze van de GGD, de GGD inspecties, het administratiesysteem The Nanny, scholing van de
BSO medewerkers, vakantieopvang en taakbeleid.
6.1
Inspectie door de GGD
Alle BSO’s zijn in 2016 één of meerdere malen geïnspecteerd door de GGD. De GGD constateerde bij een aantal
BSO’s verbeterpunten, bijvoorbeeld de juiste verhouding BSO leidster - kind, verklaring omtrent gedrag en het
ontbreken van een melding op de website over de aansluiting bij de Stichting Klachtencommissie
kinderopvang. Alle BSO’s hebben deze verbeterpunten ter hand genomen en voldoen aan de gestelde eisen.
6.2
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
De BSO’s zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In 2016 heeft deze
commissie geen enkele klacht hoeven te behandelen.
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7. PERSONEEL
De rode draad van het strategisch meerjarenbeleidsplan (2014-2018) van Tabijn is professionalisering en het
leren met en van elkaar met als doel de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van de Tabijn scholen
verder te verbeteren. In 2016 is er hard gewerkt om de volgende doelstellingen uit het strategisch beleidsplan
kwalitatief goed te realiseren:



Implementatie van de gesprekkencyclus
Inventarisatie en opzet kweekvijvertraject

7.1
Netwerk voor adjunct-directeuren
Het programma van het adjunctennetwerk wordt per schooljaar vastgesteld door de agendacommissie van het
adjuncten-netwerk. In de agendacommissie hebben twee of drie adjunct-directeuren zitting en de
sectormanager HRM en bestuursondersteuning is de voorzitter. In 2016 is het visiestuk op de adjuncten-functie
dat in 2015 is ontwikkeld besproken met het cvb en de algemene directie. Verder zijn de volgende thema’s aan
de orde gekomen:






de vernieuwingen in de gesprekscyclus
duobanen in leidinggevende posities
een workshop over de begroting
tai chi en persoonlijke kracht
training feedback geven en ontvangen in combinatie met een workshop boksen.

7.2
Wisseling in leidinggevende functies
Ook in 2016 zijn er een aantal personeelswisselingen geweest in de groep leidinggevenden. Per 1 augustus zijn
op Kornak en Helmgras twee adjunct-directeuren gestart vanuit de functie van leraar. Na vertrek van de vorige
directeur met ingang van de zomervakantie kon per 1 augustus 2016 een nieuwe directeur voor basisschool De
Branding benoemd worden.
7.3
Loopbaanmanagement
In 2016 is doorgestart met de verdere invoering van de functiemix. Tabijn ziet de functiemix als een instrument
om doorgroeimogelijkheden aan haar medewerkers aan te bieden en als stimulans voor de professionele
ontwikkeling van haar medewerkers. Een van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van het onderwijs is ten
slotte de professionele kwaliteit van de leerkracht die voor de groep staat. Wanneer leerkrachten zich extra
inzetten, uitstekend functioneren of een extra opleiding volgen in het kader van hun professionalisering werpt
dit ook zijn vruchten af op de kwaliteit van het onderwijs. In 2016 zijn er op Kornak twee leraren in een LBfunctie benoemd, één als gedragsspecialist en één als taalspecialist. Op de Bareel en de Branding zijn
cultuurcoördinatoren aangesteld en op de Anne Frank School een ICT-coördinator. Op de J.D. van Arkelschool
zijn respectievelijk een taalcoördinator en een leerspecialist benoemd.
7.4
Flexpool
In 2016 werkten er gemiddeld 132 leerkrachten (64 fte) in de flexpool. Om de grootte van de flexpool op peil
te houden zijn er in 2016 57 leerkrachten aangetrokken om vanuit de flexpool op de Tabijnscholen te werken.
Het grootste deel van deze leerkrachten heeft hun eindstage van de pabo op een Tabijnschool afgerond en is
met zeer positieve beoordelingen en referenties door de scholen en de schoolopleiders bij Tabijn in (tijdelijke)
dienst gekomen. De overige leerkrachten die in 2016 in de flexpool zijn gaan werken, hebben eerder als
oproepkracht bij Tabijn gewerkt en hebben daarin laten zien dat zij een grote bijdrage kunnen leveren aan het
onderwijs binnen Tabijn. Er zijn tien leerkrachten aangetrokken via externe werving.
7.5
Begeleiding (startende) leerkrachten en stagiaires
Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de professionaliteit van haar (toekomstige) leerkrachten op een
hoog niveau te houden, werkt Tabijn o.a. met twee bovenschoolse opleiders. Deze fungeren als belangrijke
schakel tussen de opleidingsinstituten en stagebiedende Tabijnscholen. Verder zijn ze de contactpersonen voor
mentoren op de stagebiedende scholen als ook voor de studenten. Hun belangrijkste taak is het scouten,
werven, selecteren en begeleiden van aankomende en zittende leerkrachten binnen de scholen van Tabijn.
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In samenwerking met de pabo’s leiden onze schoolopleiders mentoren en stagiaires op. Hierbij werken ze
nauw samen met de directies en stagecoördinatoren van alle Tabijnscholen. Er is contractueel vastgelegd
hoeveel studenten zij per jaar en per opleidingsinstituut kunnen begeleiden. In 2016 waren dit bijna 60
studenten van de totaal 138 bij Tabijn stagelopende pabo-studenten.
De bovenschoolse opleiders zorgen ook voor een goede begeleiding van startende leerkrachten. Indien nodig
kunnen ook meer ervaren leerkrachten een beroep doen op hun coachings- en begeleidingsvaardigheden.
Samen met de ipabo hebben zij een mentorentraining van twee avonden verzorgd voor mentoren van
vierdejaarsstudenten. In het najaar van 2016 is er een nieuwe algemene mentorentraining opgezet welke via
de Tabijnacademie aangeboden zal worden. Verder hebben zij een bijeenkomst voor stagecoördinatoren
georganiseerd en een workshop voor vierdejaarsstudenten en hun mentoren: Onderzoek doen in de praktijk.
Beide bovenschoolse opleiders kunnen steunen op langjarige beroepservaring met ieder zijn eigen
specialiteiten. Uiteraard volgen zij regelmatig bij- en nascholingen om optimaal toegerust te blijven voor hun
taak.
7.5

Overige personele zaken

7.5.1
Arbo-beleid
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/netwerken. Verder coördineert, ondersteunt en adviseert (gevraagd en
ongevraagd) hij het college van bestuur, de algemene directie, GMR en schooldirecties bij arbo-vraagstukken.
Op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de arbo-coördinatoren van de scholen stond dit jaar het
schoolveiligheidsbeleid en de wijzigingen in de arbo-wet centraal.
Elke school heeft een actuele risicoïnventarisatie en –evaluatie (RI&E), uitgevoerd met het programma
Arbomeester 2.0. Van negen locaties zijn de RI&E’s getoetst door de arbodienst. De aanbevelingen zijn
verwerkt in het plan van aanpak. 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 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.
7.6
Strategische personeelsplanning en flexibele schil
In de visie van Tabijn staat beschreven dat Tabijn haar leerlingen wil laten leren op hoog niveau. Dit betekent
dat de leraren die bij Tabijn werken zelf ook leren van elkaar, zichzelf continu professionaliseren en kwalitatief
goed onderwijs aanbieden. Dit betekent dus ook dat bij de instroom van nieuwe leraren scherp wordt gekeken
of de potentiele nieuwe medewerkers van Tabijn hieraan voldoen.
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Dienstverbanden

111

477

vast dienstverband

tijdelijk dienstverband

Inzet flexpool
11%

89%

langere periode op een school

losse inval

De grafieken geven het gemiddelde over het hele jaar 2016 weer.
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7.7

Grafieken

Onderstaande grafieken hebben betrekking op alle medewerkers van Tabijn, inclusief de medewerkers van het
onderwijsbureau.
7.7.1

Leeftijd personeel

Leeftijdsverdeling
65+ jaar
1%
15 tot 25 jaar
9%
55 tot 65 jaar
25%
45 tot 55 jaar
16%

25 tot 35 jaar
27%

35 tot 45 jaar
23%

7.7.2

Uitstroom per leeftijdscategorie en geslacht
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55 tot 65
jaar

65+ jaar

Totaal

7.7.3

Reden van uitstroom 2016

30%
einde contract
44%

Pensioenering
Op eigen verzoek

26%

7.7.4 Instroom per leeftijdscategorie en geslacht
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Totaal

7.7.5

Instroom 2016

40%

onderwijzend personeel
onderwijs ondersteunend
personeel

60%

Onder onderwijsondersteunend personeel vallen onderwijsassistenten en medewerkers BSO.
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8. HUISVESTING
8.1
Algemeen
Stichting Tabijn wil dat scholen zijn gehuisvest in moderne en adequate gebouwen (zonder
onderhoudsachterstanden) welke zijn toegerust voor eigentijds onderwijs.
8.2
Onderhoud
Bij diverse scholen is groot onderhoud uitgevoerd, zoals vervangen hekwerken, uitvoeren schilderwerk en
vernieuwen verwarmingsinstallaties. De onderhoudsdienst van Tabijn verricht het kleine onderhoudswerk en is
bij storingen en calamiteiten aanwezig om deze op te lossen. De jaarlijks verplichte keuringen worden
planmatig uitgevoerd. Het betreft keuringen aan elektrische installaties, gasinstallaties, alarminstallaties,
verwarmingsinstallaties, brandblusmiddelen, noodverlichting, speeltoestellen. De keuringen aan de
alarminstallaties en speeltoestellen worden uitgevoerd door een medewerker van de sector huisvesting, zij is
hiervoor gecertificeerd.
8.3
Meerjarenonderhoudsplan
Het meerjarenonderhoudsplan is in 2016 geactualiseerd. Hierdoor is bekend hoe de gebouwen van Tabijn er
voor staan en welk budget nodig is om het onderhoud de komende jaren te bekostigen.
8.4
Vernieuwing en renovatie (korte termijn)
Basisschool Helmgras is in 2016 uitgebreid en gerenoveerd. Door deze uitbreiding en renovatie is de school
verduurzaamd met o.a. extra dakisolatie, nieuw isolatieglas en mechanische ventilatie.
De Paulusschool kampt met ruimtegebrek. Een oplossing hiervoor is het plaatsen van een tijdelijk gebouw op
het terrein van het Clusius College naast de Paulusschool. In 2016 is de omgevingsvergunning aangevraagd,
verleend en is het tijdelijke gebouw geplaatst.
In augustus heeft Helmgras het gebouw van de Augustinusschool verlaten. Het gebouw is, in overleg met de
gemeente Castricum, in beheer gebleven bij Tabijn. Een groot gedeelte van het gebouw is verhuurd aan het
Clusius College. Tijdelijk heeft in 2016 de Paulusschool twee lokalen in gebruik genomen.
Bij de Anne Frank School is een uitbreiding gepland, de omgevingsvergunning is aangevraagd. Zodra de
uitbreiding gereed is, zal de Anne Frank de huidige bovenbouwlocatie aan de W. ter Coulsterstraat kunnen
verlaten. Alle groepen zijn dan weer in één gebouw gehuisvest.
8.5
Vernieuwing en renovatie (lange termijn)
Met de gemeente Uitgeest wordt gesproken over de plannen voor het realiseren van een nieuw te bouwen
Integraal Kind Centrum. In december 2016 is de locatie hiervoor door de gemeente vastgesteld. De
Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg zullen te zijner tijd fuseren en gevestigd worden in het IKC.
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9. JAARVERSLAG EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
9.1

Managementsamenvatting

Hieronder treft u de belangrijkste punten aan uit het “Jaarverslag externe vertrouwenspersonen ongewenste
omgangsvormen 2016” en het “Jaarverslag externe vertrouwenspersoon integriteit 2016”.

Externe vertrouwenspersonen: Ongewenste
omgangsvormen 2016

onderwijskundig

2
3

schoolorganisa- torisch

0

1

ongewenste omgangs- vormen

1
Meld- en Aangifteplicht

Anders

In 2016 is één integriteitskwestie gemeld bij de vertrouwenspersoon. In de vorige jaren waren er geen
klachten.
2016:
In 2016 zouden, volgens opgave door de interne contactpersonen, geen casussen zijn behandeld. Dit zou een
scherpe daling inhouden: in 2015 was nog sprake van 13 casussen. De data over 2016 zijn evenwel
onbetrouwbaar, omdat slechts 11 van de 22 scholen informatie hebben aangeleverd.
De externe vertrouwenspersoon werd negen keer ingeschakeld, zevenmaal voor een klacht en tweemaal voor
een adviesvraag.
Er zijn geen meldingen van het vermoeden van een misstand geweest.
Enkele opvallende punten:
 Voor zover bij de externe vertrouwenspersonen bekend, zijn er in 2016 opnieuw geen klachten ingediend
bij de Landelijke Klachtencommissie.
 Er zijn zeven klachten behandeld door de externe vertrouwenspersonen. Drie van de casussen waren
afkomstig van medewerkers, de overige van ouders. Er is ten opzichte van 2015 dus sprake van een stijging
(van 1 naar 7). Inmiddels is de inzet van de externe vertrouwenspersonen, in vergelijking tot andere
besturen en rekening houdend met het leerlingenbestand, gemiddeld te noemen.
 De externe vertrouwenspersonen hebben twee adviesvragen voorgelegd gekregen door medewerkers. Dit
aantal is gelijk gebleven.
 Ook in 2016 waren de meeste klachten, met name die van ouders, terug te voeren op de wijze van
communiceren door medewerkers dan wel directieleden van de scholen.
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Het aantal meldingen en klachten bij de interne contactpersonen is volgens opgave door hen scherp
gedaald (van 13 naar 0). Veel scholen hebben echter geen informatie aangeleverd, zodat de gegevens
onbetrouwbaar zijn.

Scholing:
Op 15 november 2016 heeft opnieuw een scholingsbijeenkomst ten behoeve van de interne contactpersonen
plaatsgevonden. Een basistraining ten behoeve van de nieuwe interne contactpersonen is gepland in januari
2017.
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.
 Op grond van een aanbeveling in het voorgaande verslagjaar, is in de bijeenkomst met de interne
contactpersonen uitgebreid aandacht besteed aan hun positie in het totale veiligheidsbeleid. Het verdient
aanbeveling na te gaan, of alle scholen inmiddels voldoen aan de recent ingevoerde wetgeving (‘Wet
Veiligheid op School’).
 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.
 De externe vertrouwenspersonen hechten waarde aan een dialoog over de gewenste wijze van
verslaglegging door de interne contactpersonen, nu dit al enkele jaren een toenemend knelpunt vormt.
Geïnteresseerd in de volledige verslagen?
Scan dan met uw telefoon de QR-code.
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10

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

10.1
Samenstelling raad van toezicht
De samenstelling van de raad van toezicht op 31 december 2015 was als volgt:
- Voorzitter, de heer A.J.M. de Wit (voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland)
- Vicevoorzitter, de heer S. van Keulen (adviseur en interim-manager)
- Lid, mevrouw S.C.G. de Boer (voormalig bestuurder Dunamare Onderwijsgroep)
- Lid, de heer R.C.A. Deen (management development Tata Steel)
- Lid, mevrouw M. van Tunen-Geldermans (Bedrijfsvoeringsspecialist E bij de eenheid NoordHolland Nationale politie).
10.2
Nevenfuncties raad van toezicht
A.J.M. de Wit:
Voorzitter raad van toezicht Stichting Rataplan
Voorzitter raad van toezicht Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West
Lid bestuur Stichting Noorderlicht
Lid raad van commissarissen Wooncompagnie
Lid bestuur VNO/NCW Noordwest-Holland
R.C.A. Deen:
Bestuurspenningmeester Stichting Het Filmgesprek
S. van Keulen:
Voorzitter stichting Op Eigen Wieken te Heemstede
S.C.G. de Boer:
Adviseur governance voortgezet onderwijs
Voorzitter Adviesraad woningcorporatie Ymere Haarlemmermeer
Bestuurslid NMCX, Centrum voor Natuur en Milieu
Lid Adviesraad Stichting Bouwland
Taalcoach Vluchtelingenwerk Nederland
M. van Tunen-Geldermans:
Lid raad van toezicht Stichting Socius te Heemskerk
10.3
Werkgeversrol
De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben
daarom met de heer Gaemers, voorzitter van het college van bestuur, het jaargesprek 2016 gevoerd. Van dit
gesprek brachten zij verslag uit aan de raad van toezicht. De raad constateerde dat de afspraken uit het
eerdere jaargesprek zijn nagekomen.
10.4
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 2016 was het vijfde jaar van deze cyclus waarin de volgende thema’s zijn besproken:
 De financiële rapportage per kwartaal (drie keer)
 Managementrapportage per kwartaal (vier keer)
 Het jaargesprek college van bestuur
 De zelfevaluatie van het functioneren van de raad van toezicht
 Bestuursverslag-jaarrekening
 Begroting en jaarplan
 Rapportage onderwijsinspectie
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Ziekteverzuim
Opbrengsten onderwijs (onderwijskwaliteit en risicoanalyse) door de algemene directie (drie keer)
Marktaandeel-leerlingenaantal
Gesprek raad van toezicht en de GMR
Functioneren bovenschools management

De raad van toezicht heeft op basis van deze verdiepingsdiscussies goed inzicht gekregen hoe de thema’s
bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen. Hiernaast heeft zij op punten haar visie c.q. werkwijze
aangepast op basis van de ontvangen informatie. Belangrijk voor de Raad zelf is dat zij de doelstelling
“excellent” ook op zichzelf van toepassing wil laten zijn. Hiertoe hebben de leden afspraken gemaakt over hoe
zij de eigen deskundigheid blijvend ontwikkelen aan de hand van kwaliteitscriteria. Deze ‘ excellentie’ maakt
deel uit van de zelfevaluatie.

10.5
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:
 Onderzoek dienstverlening onderwijsbureau
 Honorering raad van toezicht
 Voortgang strategisch beleid
 Thema governance
 Proces werving nieuwe voorzitter college van bestuur
 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
 Jaarplan Tabijn 2016-2017
Jaarplan Tabijn 2016-2017
Het jaarplan Tabijn maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages. De raad heeft geconstateerd dat het
jaarplan conform plan wordt uitgevoerd. De thematische sessies hebben geleid tot de volgende afspraken
binnen de Raad: versterking van de eigen deskundigheid en governance afspraken.
Hiernaast is met name de relatie met stakeholders en samenwerkingsverbanden als verder te ontwikkelen
aangemerkt.

Tegelijkertijd stond een belangrijk deel van de vergaderingen van de raad van toezicht onverwachts in het
teken van de opvolging van de voorzitter van het college van bestuur. Jonne Gaemers had een nieuwe
uitdaging gevonden en voor de raad betekende dit het zoeken naar een tenminste zo goede opvolger. We
hebben een zorgvuldige procedure bewandeld in nauwe samenspraak met het management, staf en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Na een intensief selectieproces kwam Carla Smits uit de bus.
Carla is in januari 2017 begonnen.
We hebben de organisatie door middel van dit proces ook weer nog beter leren kennen als een organisatie van
bevlogen en betrokken medewerkers. De organisatie ligt ook goed op koers om van tenminste voldoende naar
goed en excellent te gaan. Het beste bewijs daardoor zijn de uitslagen van de inspectiebezoeken en de uit
verkiezing van een van onze scholen, De Bareel, tot excellente school. Een prachtig succes.
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11

JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD

Ook in 2016 heeft Tabijn de opzet directeurenberaad ‘nieuwe stijl’ voortgezet. Binnen deze opzet is er
maandelijks een plenaire bijeenkomst en een bijeenkomst van de professionele leergemeenschappen (PLG).
Het college van bestuur zit de plenaire bijeenkomsten voor. De bijeenkomsten worden voorbereid door de
klankbordgroep. De samenstelling hiervan is: college van bestuur, leden algemene directie, sectormanager
HRM en bestuursondersteuning en drie schoolleiders.
Directeuren ontmoeten elkaar ook maandelijks in de PLG. Er zijn drie PLG’s samengesteld. De agenda wordt
door de leden van de PLG bepaald.
In het directeurenberaad worden onderwerpen besproken die vooral het Tabijnbelang dienen en waarvan het
belangrijk is om met elkaar te discussiëren over de consequenties ervan. De adviserende rol van het
directeurenberaad krijgt hierdoor een stevige invulling. Besproken onderwerpen zijn o.a.:













begroting 2016
functioneren van de flexpool
de rol van de directeuren bij de implementatie van het leerlinggesprek op de Tabijnscholen
het scholingsaanbod van de Tabijnacademie
de vernieuwing van de gesprekscyclus
de evaluatie en vervolgstappen van de management development tweedaagse
het project Social Schools
de ontwikkelingen in het arbobeleid en ontwikkeling met betrekking tot IKC bij de Tabijnscholen
jaarplan 2016-2017
leerlijn programmeren
talentenbank en strategische personeelsplanning
ontwikkelingen rond de centrale eindtoets.

Elk jaar wordt het directeurenberaad geëvalueerd, de reacties zijn overwegend positief. Er zijn twee wijzigingen
doorgevoerd: vanwege ziekte van directeuren in één PLG is deze groep opgesplitst over de andere twee
groepen. Verder is besloten om, ondanks het feit dat in het eerste jaar ‘nieuwe stijl’ de procesbegeleiding als
positief werd ervaren, met (externe) procesbegeleiding te stoppen. Elk lid van het directeurenberaad is in staat
om de rol van procesbegeleider op zich te nemen.

40

12

FINANCIEEL BELEID

12.1
Financiële positie balansdatum
Per ultimo 2016 is er over het algemeen beschouwd sprake van een sterke financiële positie voor Tabijn. De
belangrijkste graadmeters (zie overzicht kengetallen) de liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor laten
gezonde waarden zien.
De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden en is daarmee
een maatstaf voor de mate waarin de organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Een
current ratio liquiditeit van tenminste 1,0 kan als gezond worden aangemerkt; alleen dan zijn er immers
voldoende geldmiddelen om de kortlopende schulden af te lossen. De current ratio liquiditeit van Tabijn
bedroeg 2,0 per ultimo 2016.
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 53,9% per einde 2016. 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 2016 38,5%.
12.2
Analyse van het resultaat
Tabijn heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van
€ 546.000. Het resultaat is belangrijk gunstiger dan het negatieve begrote tekort à € 500.000.
Het verloop resultaat 2016 van de begroting naar de realisatie ziet er als volgt uit.

Analyse realisatie-begroting 2016
Resultaat 2016
structureel
incidenteel
bekostiging groei
Eigenrisicodrager bij ziekte
dotatie voorziening langdurig zieken
vertrekpremies

realisatie
€

€
€
€
€

344.000 €

begroot
-500.000 €

verschil
-844.000

202.000
546.000 €

-500.000 € -1.046.000

337.000
152.000
-172.000
-115.000
€
€

resultaat

Het structurele resultaat is positiever uitgevallen dan begroot.
De baten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer inkomsten ontvangen dan begroot voor de
buitenschoolse opvang (BSO) ad. € 163.000, samenwerkingsverbanden ad. € 333.000, bekostiging materiele
instandhouding ad. € 94.000, bekostiging personeel en arbeid ad. € 108.000 en de overige baten ad. € 148.000.
Het incidentele resultaat is per saldo positiever uitgevallen.
In tegenstelling van een verwachte krimp van het aantal leerlingen tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 is
Tabijn gegroeid. Dit heeft geleid tot extra rijksinkomsten in het voorjaar van 2016 voor zowel personele als
materiele zaken.
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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.
Het aantal langdurig zieken ultimo 2016 is meer dan ultimo 2015. Rekening houdend met een verwachte reintegratie van deze groep medewerkers is de voorziening aangevuld.
Er is in 2016 van twee medewerkers onvrijwillig afscheid genomen, wat geleid heeft tot eenmalige uitkeringen.
12.3
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 2016 heeft Tabijn geen financiering
aangetrokken. Tabijn heeft (in het verleden) ongeveer 10% van haar liquide middelen belegd in obligaties.
12.4
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 rekeningcourant 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 2016 heeft Tabijn gehandeld overeenkomstig de vastgelegde afspraken in het treasury-statuut. Het treasurystatuut is aangepast conform de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 en vastgesteld op 12 april
2017 door de raad van toezicht.
12.5
Onderzoek en ontwikkeling
In het hoofdstuk 4 ‘Onderwijs en kwaliteitszorg’ wordt verslag uitgebracht over onderzoek en ontwikkeling op
de scholen van Tabijn. Alle gemaakte kosten en investeringen zijn in de jaarcijfers verwerkt.
12.6
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
12.7
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:
A1. Personele bezetting en leerlingaantallen
Kengetal

R-2016 B-2017 B-2018 B-2019

(stand 31/12)
Personele bezetting in FTE
- Management / Directie

35,6

35,6

35,6

36,1

291,7

291,7

291,7

293,7

67,8

67,8

67,8

68,8

- totaal

395,1

395,1

395,1

398,6

leerlingaantallen 1/10

5.589

5.602

5.492

5.422

- Onderwijzend personeel
- overige medewerkers
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R = Realisatie
B = Begroting
Nb. De 1 oktobertelling 2017 is berekend na inventarisatie bij de schooldirecteuren eind maart 2017.
Toelichting
Tabijn zit met haar scholen vooral in dorpen waarbij sprake is van afname van het aantal geboorten en
daardoor afname van het aantal leerlingen. Tabijn verwacht de komende drie jaar in de regio een krimp van
tussen de 1,5% en 2% per jaar. In tegenstelling tot de verwachte krimp is Tabijn in 2016 ten opzichte van 2015
(peildatum 1 oktober) met 1,1% gestegen en is de verwachting dat het aantal leerlingen per 1 oktober 2017
wederom licht zal stijgen.
Door de stabilisatie van het aantal leerlingen zullen de komende jaren de inkomsten gelijk blijven. Ingaande
schooljaar 2018-2019 zal er minder personeel nodig zijn. Echter door de natuurlijke uitstroom van
medewerkers door vervroegde pensionering en door toenemende mobiliteit zal Tabijn gaan werven. Met de
huidige krappe arbeidsmarkt is dit een mooie uitdaging om goed en gekwalificeerd personeel aan te trekken.

A2. De meerjarenbegroting
Balans

Activa
(x € 1.000)
Vaste Activa
Materiele VA
Financiele VA
Totaal Vaste activa

R-2016

B-2017

B-2018

B-2019

7.933
573
8.506

7.988
348
8.336

8.166
348
8.514

8.482
348
8.830

6.945

7.244

6.987

5.865

15.451

15.580

15.501

14.695

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Totaal eigen vermogen

2.335
3.731
2.269
8.335

2.335

2.335

2.335

3.581

3.381

3.031

2.269

2.269

2.269

8.185

7.985

7.635

Voorzieningen

3.605

3.884

4.005

3.549

Langlopende schulden

0

0

0

0

Kortlopende schulden

3.511

3.511

3.511

3.511

15.451

15.580

15.501

14.695

Vlottende activa
Totaal activa

Totaal passiva

R = Realisatie
B = Begroting
In 2017 stijgt de liquiditeit licht. Door de vrijval van een obligatielening in januari zal de liquiditeit met ongeveer
€ 300.000 toenemen.
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Door jaarlijkse overbesteding, hogere investeringsvolume (dan de afschrijvingslasten) en een hogere
onttrekking dan dotatie aan de voorzieningen zal de liquiditeit vanaf 2018 met € 1,4 mln teruglopen. De
verwachting is dat de liquiditeit eind 2019 uit zal komen op € 4,0 mln.

Staat Baten en Lasten
Baten

R-2016 B-2017 B-2018 B-2019

(x € 1.000)
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en
subsidies

27.771

27.806

27.575

27.207

190

163

153

150

Overige baten

2.131

2.032

2.025

2.026

Totaal baten

30.092

30.001

29.753

29.383

Lasten
Personeelslasten

24.417

24.883

24.779

24.516

Afschrijvingen

1.184

1.130

1.073

1.118

Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

1.957

2.033

2.033

2.033

2.031

2.141

2.104

2.102

29.589

30.187

29.989

29.769

503

-186

-236

-386

43

36

36

36

546

-150

-200

-350

0

0

0

0

Saldo baten en lasten
Saldo buitengewone baten en
lasten
Totaal resultaat
Incidentele baten en lasten in
totaal resultaat
R = Realisatie
B = Begroting

Toelichting meerjarenbegroting
Het resultaat 2016 was beter dan verwacht. Door deze resultaatontwikkeling en het feit dat het aantal
leerlingen op 1 oktober 2016 ten opzichte van 1 oktober 2015 is gestegen, is in de kaderbrief 2017 uitgegaan
van een bewuste incidentele overbesteding ten laste van de reserve. Het uitgangspunt is voor 2017 € 500.000
negatief met vervolgens een jaarlijkse afbouw van € 250.000 per jaar om in 2019 uit te komen op een
evenwichtige exploitatie.
Na het voeren van de begrotingsgesprekken in oktober/november kwam de overbesteding 2017 uit op €
150.000 en voor de jaren 2018 en 2019 op respectievelijk € 200.000 en € 350.000.
Er is gekozen om de “markt te volgen” en het begrote resultaat 2017 op € 150.000 vast te stellen. In de loop
van 2017 zal er, op basis van de definitieve jaarcijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017 voor de begroting 20182020, een nieuw financieel kader gesteld worden.
Strategisch beleidsplan
Er zal de komende jaren gewerkt worden aan verbeteren eindopbrengsten Tabijnscholen, stimuleren eigen
verantwoordelijkheid van de leerlingen, ICT-vaardigheden van de leraren en leren met en van elkaar en
leiderschap. Naast deze onderwerpen van het strategisch beleidsplan zijn er nog twee andere doelstellingen
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voor het komend jaar, te weten voorbereiden fusie basisscholen Uitgeest (Vrijburg-Molenhoek-Binnenmeer) en
onderzoek duurzaamheid.
Voor het strategisch beleidsplan is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een budget van € 441.000
per jaar. De begroting strategisch beleidsplan ziet voor de komende jaren er als volgt uit.

Strategisch Beleidsplan 2017-2019

Project
Verbeteren eindopbrengsten inzet personeel
alle leerlingen leren op hoog niveau
ICT-vaardigheden van leraren
Leren met en van elkaar
collegiale consultatie (leerkrachten)
Ontwikkelen PLG (Kornak)
Ouderportal, digitaal portfolio en website
voorbereiden fusie basisscholen Uitgeest
Stimuleren 21e -eeuwse vaardigheden
Scouten, werven, selecteren en begeleiden startende leerkrachten
Kweekvijver
Onderzoek duurzaamheid
jaarplan (eindopbrengsten)
jaarplan 17-18 en volgende jaren, nog nader in te vullen

begroot begroot begroot
2017
2018
2019
106.000
4.000
9.000
22.000
2.000
4.000
15.000
9.000
28.000
23.000
31.000
6.000
83.000 200.000 200.000
99.000 241.000 241.000

Saldo kosten

441.000

441.000

441.000

B1 Rapportage risicobeheersingssysteem
Interne beheersings- en controlesystemen zijn er op gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico’s worden
geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen.
Binnen de organisatie worden periodiek rapportages opgesteld voor het bestuur, de schooldirecteuren en de
controller. Periodiek vinden er afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de schooldirecteuren en de
controller. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de risico’s te beheersen:


Treasurystatuut;



Periodiek verbijzonderde interne controles;



Planning & controlcyclus;



Periodieke risicoanalyse;



Functiescheiding en interne controle in processen;



Externe controle door de accountant en de Inspectie van het onderwijs.
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B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Risico’s
De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor de komende jaren zijn:


Eventuele aanpassingen in de CAO die niet worden gecompenseerd
Tot nu toe zijn de financiële effecten van de nieuwe CAO in de rijksbekostiging opgenomen. Er is nog
wel een risico op het vlak van de stijging pensioenpremie, echter minister Dijsselbloem heeft op
macroniveau € 330mln. toegezegd. Wordt bijvoorbeeld de pensioenpremie niet gecompenseerd dan
leidt dit bij een verschil van 1% tot ongeveer € 120.000 niet gedekte loonkosten.



Wet Werk en Zekerheid
De financiële gevolgen zijn merkbaar. Door inzet via payroll-bedrijf (opslag inclusief BTW 30%) en
uitzendbureaus (opslag inclusief BTW tussen de 45% en 75%) nemen de loonkosten toe. Over de
periode september t/m november is er via het payroll-bedrijf 900 uur ingezet. De extra loonkosten
bedragen over deze periode € 7.500. Voor een heel jaar zou dit betekenen € 30.000 aan extra
loonkosten.



Passend onderwijs: overheveling van LGF-financiering (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 hierop 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 2015 gedaan zijn is een bedrag van € 1,9 mln gemoeid. De afschrijvingskosten zijn voor de
komende jaren € 95.000 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 zelfs
verruimd. Alleen de bekostiging impulsgelden (Tabijn: € 257.000) loopt 1 augustus 2017 in de huidige
vorm af. Het geld blijft op macroniveau wel beschikbaar, echter de vraag is of de gelden via de huidige
verdeling (postcodetabel) of een ander verdeling gehanteerd gaat worden. In deze
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meerjarenbegroting is gekozen om de huidige verdeling voort te zetten.


De wachtgelduitkeringen (Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid)
Het aantal deelnemers dat een beroep doet op het wachtgeldfonds van Tabijn stijgt licht. Met het oog
op de vergrijzing in het onderwijs is de verwachting dat de wachtgelders eerder een baan elders
kunnen aanvaarden. De jaarlijkse dotatie van € 150.000 is vooralsnog voldoende om aan de
toekomstige verplichtingen te voldoen.



In opdracht van het ministerie OC&W heeft accountantskantoor Deloitte de gewichtenregeling vanaf
1 oktober 2012 gecontroleerd op de scholen van Het Rinket en De Vlinder. Tabijn heeft tegen de
bevindingen van Het Rinket bezwaar gemaakt. Het financiële risico is maximaal € 250.000 wanneer
over de schooljaren 2013 t/m 2016 de bekostiging teruggevorderd wordt. Op De Vlinder is sprake van
administratieve fouten, is de omvang veel kleiner dan bij Het Rinket en zal er geen bezwaar
aangetekend worden. Dit betekent dat over het schooljaar 15-16 een terugvordering van € 30.000 zal
plaatsvinden. In april ’17 is er een brief van OC&W ontvangen met de mededeling dat Tabijn in de
periode tussen april en september ‘17 een antwoord ontvangt.



Personeelstekort
Er zijn signalen dat er in de nabije toekomst een personeelstekort dreigt. Om dit op te vangen wordt
er gekeken hoe Tabijn op een versnelde manier geschikte leerkrachten aan zich kan binden en wordt
er 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.

Met betrekking tot bovenstaande risicopunten zijn de grootste financiële risico’s de gevolgen WWZ en het niet
compenseren van stijging pensioenpremie of andere werkgeverslasten. 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
2016

2015

Verandering

5.589

5.546

0,8%

36,9%

6,2%

55,0%

-1,9%

2,0

2,0%

-1,0%

265,9%

Leerlingen
Aantal leerlingen (per 1 oktober)

Kengetallen
bovengrens
Kapitalisatiefactor

38,5%

35%

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

53,9%

30%

2,0

0,5 -< 1,5

1,7%

0% -< 5%

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)

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
Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.

Kengetallen
Exploitatieresultaat (x €1.000)

€

546

€

229-

338,4%

Baten per leerling

€

5.384

€

5.199

3,6%

Personele kosten per leerling

€

4.369

€

4.316

1,2%

Overige kosten per leerling

€

925

€

935

-1,0%

395,1

390,2

1,3%

61.800

€ 56.498

9,4%

82,52%

82,20%

0,4%

5,2%

5,4%

-3,7%

Aantal Fte in dienst gemiddeld

Personele kosten per Fte

€

Personele lasten ten opzichte van totale lasten
Ziekte verzuimpercentage
Landelijk lag het gemiddelde over 2015 op 6,4%.
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B1 Balans per 31-12-2016
(na resultaatverwerking)
1
Activa

31-12-2016
EUR

31-12-2015
EUR

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

7.933.626

7.580.102

1.3 Financiële vaste activa

572.769

571.869

Totaal vaste activa

8.506.395

8.151.971

Vlottende activa
1.5 Vorderingen

1.741.307

1.789.167

1.7 Liquide middelen

5.202.854

4.220.597

Totaal vlottende activa

Totaal activa

6.944.161

6.009.764

15.450.556

14.161.735
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2

Passiva

31-12-2016
EUR

31-12-2015
EUR

2.1 Eigen vermogen

8.335.066

7.789.467

2.4 Voorzieningen

3.604.604

3.282.997

2.6 Kortlopende schulden

3.510.886

3.089.270

15.450.556

14.161.735

Totaal passiva
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B2 Staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

27.770.436

25.989.716

26.494.840

190.162

177.366

361.622

2.131.226

1.806.613

1.975.155

Totaal baten

30.091.824

27.973.697

28.831.617

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

24.417.211

23.307.485

23.937.138

4.2

Afschrijvingen

1.184.006

1.201.765

1.219.106

4.3

Huisvestingslasten

1.956.635

1.927.267

1.914.076

4.4

Overige lasten

2.031.644

2.088.180

2.051.377

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten

Saldo fin. baten en lasten

Resultaat

29.589.496

28.524.697

29.121.697

502.328

-551.000

-290.080

43.271

51.000

61.230

43.271

51.000

61.229

545.599

-500.000

-228.851
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B3 Kasstroomoverzicht
2016
EUR

2015
EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

502.328

1.184.006
321.607

-290.081

1.219.106
641.433
1.505.613

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

47.860
421.616

- Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.860.539

75.783
212.305
469.476
43.271

288.088
61.229

2.520.688

1.919.775

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
(des)Investeringen in materiële vaste activa
(des)Investeringen in financiële vaste activa

-1.537.532
-900

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-746.900
0
-1.538.432
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-746.900

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden

Overige mutaties EV

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

0

0

982.256

1.172.875

4.220.598

3.047.763

982.256

1.172.835

Eindstand liquide middelen

5.202.854
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4.220.598

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 ministeriele regelingen. Alle vermelden bedragen zijn in euro’s.
Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn vanwege vergelijkingsdoeleinden gewijzigd.
Waardering van de activa en de passiva
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichten, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij stichting Tabijn effecten, vorderingen, liquide middelen en langlopende en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.
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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, wordt 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:
Verbouwing
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen:
Auto’s :
Schoolinventaris :
ICT:
Digitale schoolborden
Installaties:

2,5%
5%
5% - 12,5%
12,5%
25%-33.3%
5% - 6,7%
20 – 33.3%
12,5%
12,5%

Op de aankoop van de grond vindt geen afschrijving plaats.
De gebouwen, terreinen en inventaris, bekostigd via gemeentewege, behoeven niet te worden verzekerd tegen brand-/inbraak-/storm- en waterschade. De gemeente
draagt het risico.
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom.
De permanente gebouwen waarin de scholen gehuisvest zijn en de terreinen zowel bebouwd als onbebouwd, zijn, voor zover niet anders wordt aangegeven, juridisch
eigendom van het schoolbestuur. De economische eigendommen berusten bij de gemeenten. Zodra de gebouwen en terreinen niet meer voor onderwijs gebruikt worden,
dient het schoolbestuur deze gebouwen en terreinen 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.
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Vorderingen
De vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde (inclusief transactiekosten). De vorderingen zijn daarna opgenomen tegen geamortiseerde
kostprijs. Voor zover nodig zijn voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid in aftrek genomen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders wordt vermeld, ter vrije beschikking.

Eigen Vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve dient voor het opvangen van positieve en negatieve exploitatieresultaten. De reserve kan in specifieke situaties door stichting Tabijn voor bepaalde
doeleinden worden aangewend. Dit met de uitdrukkelijke instemming van de raad van toezicht.
Bestemmingsreserves publiek
Exploitatiereserve scholen
De exploitatiereserve scholen wordt gebruikt om de positieve of negatieve exploitatieresultaten mee te verrekenen. De reserve kan in specifieke situaties door de school
worden aangewend, mits de ondergrens niet wordt bereikt.
Eigenrisicodragerschap bij ziekte
Tabijn is per 1 januari 2014 uit het vervangingsfonds gestapt en eigen risicodrager geworden voor het ziekteverzuim. De reserve is bestemd om vervangingskosten bij
ziekte, hoger dan verwacht, te kunnen opvangen.
Bestemmingsreserves privaat
Het resultaat van de buitenschoolse opvang en de kosten leerlingenvervoer zijn onder de bestemmingsreserve privaat gebracht. Door fusie per 1 januari 2014 zijn de gelden
van de steunstichting toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat.
Voorzieningen
Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor :
 Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker zijn, maar redelijkerwijs is in te schatten;
 Op de balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te 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.
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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.
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
1.2

Toelichting behorende tot de balans

Materiële vaste activa

Mutaties t/m 31-12-2016
Investeringen
Verkrijgings- Afschrijvingen Boekwaarde
prijs t/m 2015
t/m 2015
31-12-2015
EUR

1.2.0

Grond

1.2.1

Gebouw, verbouwingen

1.2.2

Inventaris en
apparatuur

1.2.3

Leermiddelen

1.2.4

Overige materiële vaste
activa
Auto's

438.203

EUR

Desvolledig
Investeringen investeringen afgeschreven
2016
2016
2016
EUR
EUR
EUR

volledig
afgeschreven
2016
EUR

Afschrijvingen t/m
12-2016

Boekwaarde
31-12-2016
EUR

438.203

0

438.203

4.298.569

1.080.603

3.217.966

Afschrijvings
-percentage
%

2,5 - 5%

3.071.381

300.505

0

370.173

245.071

125.102

2.539

0

31.244

16.976

31.244

341.468

230.803

110.665

5% - 12,5%

2.273.670

1.380.662

893.008

126.852

0

154.875

230.827

154.875

2.245.647

1.456.614

789.033

12,5%

31.248

26.201

15.361

87.795

54.069

33.726

25% - 33%

317.431

0

7.033.848

4.858.176

2.175.672

0

45.707
4.479.776

ICT

2.096.919

1.481.329

615.590

544.754

581.441

423.774

157.667

2.451

93.978

82.716

9.565.710

6.513.302

11.262
3.052.408

3.499
894.336

2.236.641

Vaste activa in
uitvoering en
vooruitbetaling

153.920

Verkrijgingsprijs t/m
12-2016

926.683

76.955

Totaal materiële vaste
activa

Desafschrijving
2016

3.998.064

6.716.417

Installaties

Afschrijvingen
2016
EUR

438.203

Schoolinventaris
Digitale schoolborden

1.2.5

EUR

Afschrijvingen

20.842

12.481

378.401
372.059

0
15.361

372.059

372.059

2.269.614

1.419.771

849.843

68.883

583.892

492.658

91.234

12,5%

3.656
782.283

97.477
10.072.626

86.372
6.911.046

11.105
3.161.580

12,5%

310.501

12.481

372.059

216.179

16.645.820

9.065.718

7.580.102

1.540.411

216.179

15.361

558.178
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5%
25% - 33%

1.184.006

12.481

558.178

17.612.692

216.179

9.679.066

7.933.626

1.3.5

Boekwaarde
31-12-2015

Mutaties +
2016

Mutaties -/2016

Boekwaarde
31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

Effecten
Obligaties

435.669

0

0

435.669

Waarborgsom

136.200
571.869

16.950
16.950

16.050
16.050

137.100
572.769

Totaal financiële vaste activa

571.869

572.769

Ingaande 2016 is de post waarborgsom(borg tablets) onder de financiële vaste activa verantwoord.
De vergelijkende cijfers (31-12-15) zijn van de overlopende activa overgeheveld naar de financiële vaste activa.

Obligaties
7,5 % NEDERLAND
4,25 % RABOBANK NED

Einde
looptijd

Aanschaf

Beurs-

Beurs-

Aanschaf

Waarde
31-12-2015

Waarde
31-12-2015

Waarde
31-12-2016

Waarde
31-12-2016

210.119
225.550
435.669

327.123
234.718
559.741

317.768
227.383
545.151

210.119
225.550
435.669

2023
2017

De obligatie 4,25% Rabobank Nederland is in januari 2017 vrijgevallen.
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Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Kortlopende vorderingen op OCW

1.5.5

Overige vorderingen

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR
39.393

92.478

1.309.473

1.208.988

31.095

34.848

361.346

452.853

1.741.307

1.789.167

Vorderingen Gemeenten

1.5.6

Overlopende activa
Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten

Totaal vorderingen

1.7

Liquide middelen
31-12-2016
EUR

1.7.1
1.7.2

31-12-2015
EUR

Schoolbankrekeningen
Banken (inclusief spaarrekening)

81.726
5.121.128

124.454
4.096.143

Totaal liquide middelen

5.202.854

4.220.597
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Saldo
31-12-2015
EUR
2.1.0

Kapitaal

2.1.1

2.1.2
2.1.3

Mutaties t/m

31-12-2016

Bestemming
Resultaat
EUR

Overige
Mutaties
EUR

Saldo
31-12-2016
EUR

454

0

454

Algemene reserve

2.379.245

-45.104

2.334.141

Bestemmingsreserve publiek

2.805.614

439.164

3.244.778

Bestemmingsreserve privaat

876.446

876.446

1.392.708

1.392.708

bestemmingsreserve privaat st stg
Bestemmingsreserve ERD bij ziekte

335.000

151.539

486.539

totaal bestemmingsreserve

5.409.768

590.703

0

6.000.471

Totaal eigen vermogen

7.789.467

545.599

0

8.335.066

Bestemmingsreserves
Uitsplitsing publiek - privaat
Mutaties t/m
Saldo
31-12-2015
EUR
2.1.2

Bestemming
Resultaat
EUR

31-12-2016
Overige
Mutaties
EUR

Saldo
31-12-2016
EUR

Bestemmingsreserves Publiek
Exploitatie reserve scholen
Eigenrisicodragerschap bij ziekte

2.805.614

439.164

3.244.778

335.000

151.539

486.539
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Totaal publiek
2.1.3

2.3

3.140.614

3.731.317

Reserve buitenschoolse activiteiten
Reserve privaat steunstichting
Totaal privaat

876.446
1.392.708
2.269.154

0

0

876.446
1.392.708
2.269.154

Totaal

5.409.768

590.703

0

6.000.471

Voorzieningen
Mutaties t/m
Dotaties
2016
EUR

31-12-2016
Onttrekkingen
2016
EUR

Vrijval
2016
EUR

Saldo
31-12-2016
EUR

Onderverdeling saldo 2016
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen
Jubileumuitkeringen

2.3.3

0

Bestemmingsreserves Privaat

Saldo
31-12-2015
EUR
2.3.1

590.703

215.946

26.801

26.215

216.532

15.000

201.532

Wachtgelduitkeringen

1.228.000

150.000

40.025

1.337.975

100.000

1.237.975

Langdurig zieken
Duurzaam inzetbaarheid

200.000
0
1.643.946

171.566
3.173
351.540

0
0
66.240

170.000
0

30.000
3.173

0

371.566
3.173
1.929.246

Onderhoud

1.639.051

450.000

413.693

0

1.675.358

167.536

670.143

Totaal voorzieningen

3.282.997

801.540

479.933

0

3.604.604
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837.679

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 2016 € 150.000,- en er is tot en met oktober 2016 € 40.025,- onttrokken.
Langdurig zieken
Er is als gevolg van de overstap naar het eigenrisicodragerschap bij ziekte eind 2015 een voorziening langdurig zieken gevormd.
Duurzame inzetbaarheid
Na het indienen van een plan van aanpak kunnen medewerkers ouder dan 57 jaar duurzame inzetbaarheidsuren sparen.

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

2.5.3
2.5.7
2.5.8

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen

2.5.9

Overige kortlopende schulden
Overige

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR
934.896
1.003.218
238.049

137.173

449.064
1.022.231
247.641

153.308
137.173

2.5.10

153.308

Overlopende passiva
Vakantie- en eindejaarsuitkering

809.089

791.084

Overige te besteden subsidies
Overige overlopende passiva

75.623
312.838

29.309
396.633

Totaal kortlopende schulden

1.197.550

1.217.026

3.510.886

3.089.270

2.5.3

Crediteuren
De stand op 31 december 2016 is bijna het dubbele ten opzichte van 31 december 2015. Dit wordt verklaard door de
gedane ICT-investeringen aan het einde van het jaar.

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen
De nog te betalen belastingen en sociale verzekeringen op 31 december 2016 betreft de Loonheffing(LH), VF en PF over de maand
december welke eind januari worden voldaan.

2.5.10

Vakantie- en eindejaarsuitkering
Er is op 31 december 2016 voor het vakantiegeld een reservering van 7 maanden gemaakt, deze word in mei 2017 uitbetaald.
In december is de reservering voor de eindejaarsuitkering uitbetaald.
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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
Kenmerk

Datum

Subsidie voor studieverlof

Totaal

Bedrag van

Ontvangen t/m

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

de toewijzing

verslagjaar

geheel uit gevoerd en afgerond
Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

€ 63.817,28

€

63.817,28

€ 63.817,28

€

63.817,28

X

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
Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen t/m

de toewijzing

verslagjaar

€

€

Totale kosten

Te verrekenen overschot
ultimo verslagjaar (naar balanspost)

€

Totaal
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€

G2.B; Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Saldo

Bedrag van

Datum

de toewijzing
€

01-01 2015
€

Totaal
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ontvangen in

lasten in

verslagjaar

verslagjaar

€

€

Totale kosten
31-12-2015
€

Saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar
€

B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.
De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:
2016
EUR

2015
EUR

3.666.833

4.781.500

Niet langer dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar

0
0

4.781.500

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.

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 ontwerprichtlijn 271.3 is nog niet in deze jaarrekening opgenomen).

Volgens gegevens van het ABP was de dekkingsgraad eind 2016 96,6% en eind 2015 98,7%.

Energie
Na Europese aanbestedingstraject uitgevoerd door Verus (v/h besturenraad) 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

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1

Rijksbijdrage (PO)

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

25.274.594

23.898.466
25.274.594

3.1.2

Niet-geoormerkte subsidies

Rijksmiddelen SWV

Totaal rijksbijdragen OCW

3.2

23.898.466

24.165.022

Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies

3.1.3

24.165.022

56.478

13.284

37.945

1.166.677

1.137.976

1.074.704

1.223.155

1.151.260

1.112.649

1.272.687

939.990

1.217.169

27.770.436

25.989.716

26.494.840

Overige overheidsbijdragen
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3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5

190.162

177.366

336.159

0

0

25.463

190.162

177.366

361.622

Overige baten
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

3.5.1

Verhuur

213.162

144.360

189.815

3.5.2

Detachering personeel

118.408

113.233

113.593

3.5.6

Overige
Opbrengst kantine
BSO en Peuterspeelzaal
Overige

Totaal overige baten

12.906

8.000

8.184

1.690.073

1.528.000

1.560.576

96.677

13.020

102.987

1.799.656

1.549.020

1.671.747

2.131.226

1.806.613

1.975.155
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4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

Lonen en salarissen
Bruto Salarissen

18.180.203

22.086.134

16.872.119

Sociale lasten

2.552.829

2.988.468

Pensioenpremie

2.118.457

2.184.931

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten
Jubileumuitkeringen

22.851.489

22.086.134

22.045.518

26.801

-

43.219

Wachtgelduitkeringen

150.000

150.000

714.479

Langdurig zieken

171.566

-

200.000

Duurzaam inzetbaarheid

3.173

-

-

Inhuur personeel

272.483

121.583

149.115

Professionalisering onderwijs/opleidingen

554.246

695.617

516.552

Vertrekpremies

118.219

-

17.701

Overige

269.234

254.151

250.554

Totaal personele lasten

1.565.722

1.221.351

1.891.620

24.417.211

23.307.485

23.937.138
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FTE per functie
Bestuur/management
Onderwijzend personeel
Onderwijzend en ondersteunend personeel
Totaal
4.2

38,3

291,7

290,0

67,8

61,9

395,1

390,2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.2.2

Leermiddelen PO

4.2.3

Overige materiële vaste activa
Auto's

4.2.4

35,6

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

16.976

17.880

18.870

230.827

239.379

236.410

20.842

21.973

19.239

Schoolmeubilair

378.401

373.432

361.172

Computerapparatuur

310.501

319.027

361.935

Digitale schoolborden
Installaties

68.883

68.628

74.789

3.656

3.111

3.437

782.283

786.171

820.572

Ge- en verbouwingen

153.920

158.335

143.254

Totaal afschrijvingen

1.184.006

1.201.765

1.219.106
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4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3.1

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

8.737

-

353

24.660

24.000

22.384

Dotatie onderhoudsvoorziening

450.000

450.000

450.000

4.3.3.2

Klein onderhoud en exploitatie

300.365

219.048

260.448

4.3.4

Energie en water

422.147

477.416

405.480

4.3.5

Schoonmaakkosten

650.757

633.767

637.055

4.3.6

Heffingen

45.345

60.400

54.487

4.3.7

Overige

54.624

62.636

83.869

1.956.635

1.927.267

1.914.076

Totaal huisvestingslasten
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4.4

4.4.1

Overige lasten
Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

Administratie- en beheerslasten
ICT-kosten

300.613

396.592

327.493

3.316

20.708

7.628

Accountantskosten

31.456

25.700

26.402

Telefoon- en portokosten e.d.

58.663

59.390

69.370

Kantoorartikelen

17.421

21.179

21.583

Bestuurskosten

41.737

44.400

36.499

152.254

153.417

132.578

Reis- en verblijfskosten

Reproductie / Drukwerk

4.4.2

Leermiddelen

4.4.4

Overige
Representatiekosten

605.460

721.386

621.553

805.953

809.135

827.872

78.903

58.900

46.506

Kantinekosten

102.238

96.950

95.215

Contributies

103.276

77.860

81.327

7.087

17.080

16.686

Abonnementen
Medezeggenschapsraad

9.504

13.522

6.317

Kosten salaris-/HRM-pakket

70.212

78.100

85.667

Autokosten

17.448

29.750

48.725

Juridische- en advieskosten

98.942

62.400

51.305

132.621

123.097

170.204

Overige

Totaal overige lasten

620.231

557.659

601.952

2.031.644

2.088.180

2.051.377
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Honoraria van de accountant

Flynth

Flynth

Onderzoek jaarrekening 2016

24.000

23.000

Onderzoek jaarrekening 2015

3.136

1.839

Andere controle opdrachten

4.320

1.563
31.456

5

26.402

Financiële baten en lasten

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten

17.587

25.000

30.605

5.1.2

Overige financiële baten

25.684

26.000

30.624

Saldo fin. baten en lasten

43.271

51.000

61.229
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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, en
(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 score 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
2016
6
3
1

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

10

Bezoldigingsklasse

D

Bezoldigingsmaximum

€

140.000

Afwijking bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.
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Bezoldiging Topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Dienstbetrekking in 2016
de heer
J.P.
Gaemers
voorzitter college van bestuur

mevrouw
F.L.
Loth
lid algemene directie

de heer
W.T.
Noom
lid algemene directie

Dienstbetrekking

ja

Aanvang functie
Afloop functie
Taakomvang (fte)

1-jan
31-aug
1,0

Ja
1-sep

Ja
1-sep

31-dec
1,0

31-dec
1,0

Aanhef
Voorletters
Achternaam
Functie

Bezoldigingsmaximum

€

93.333

€
€
€
€
€
€

80.335
9.617
89.952
89.952

€

46.667

€

46.667

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Onverschuldigde betaald bedrag bezoldiging
Totaal bezoldiging
Gegevens 2015
Aanvang functie

1-jan

Afloop functie
Taakomvang (fte)

31-dec
1,0
80

€ 31.391
€
€. 3.750
€ 35.141
€
€ 35.141

€ 31.391
€
€ 3.748
€ 35.139
€
€ 35.139

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

€
€
€
€

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing
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113.850
15.047
128.897

Bezoldiging Topfunctionarissen
Toezichthoudende topfunctionarissen met fictieve dienstbetrekking
Dienstbetrekking in 2016
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie

de heer
A.J.M.
de
Wit
voorzitter
ja

de heer
S.

de heer
R.C.A.

Keulen
vice-voorzitter
ja

1-jan
31-dec

1-jan
31-dec

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Onverschuldigde betaald bedrag bezoldiging
Totaal bezoldiging

€ 7.450
€
€
€ 7.450
€
€ 7.450

€ 5.995
€
€
€ 5.995
€
€ 5.995

€
€
€
€
€
€

Individueel WNT-maximum

€ 21.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

1-jan

1-jan

1-jan

1-jan

1-jan

Fictieve dienstbetrekking
Aanvang functie
Afloop functie

Deen
lid
ja

mevrouw
S.C.G.
de
Boer
lid
ja

mevrouw
M.C.
van
Tunen-Geldermans
lid
ja

1-jan
31-dec

1-jan
31-dec

1-jan
31-dec

Bezoldiging 2016
4.335
4.335
4.335

€
€
€
€
€
€

4.335
4.335
4.335

€
€
€
€
€
€

4.335
4.335
4.335

Gegevens 2015
Aanvang functie
Afloop functie
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding

€
€

31-dec
6.787
-

€
€
82

31-dec
5.318
-

€
€

31-dec
3.555
-

€
€

31-dec
3.555
-

€
€

31-dec
3.555
-

Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

€
€

6.787

€
€ 5.318

€
€ 3.555

€
€ 3.555

€
€ 3.555

Individueel WNT-maximum

€ 24.885

€ 16.590

€ 16.590

€ 16.590

€ 16.590

Toezichthoudende topfunctionaris zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing
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Verbonden partijen
Samenwerkingsverbanden
Tabijn is aangesloten bij twee SWV, IJmond en 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 vertegenwoordigers van de aangesloten bevoegd gedragsorganen en
kennen geen winstoogmerk.
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Bestemming van het exploitatiesaldo
Het positieve resultaat over 2016 ad € 545.599 wordt als volgt verwerkt:

Algemene reserve (bestuur)

€

45.104-

Bestemmingsreserve publiek (scholen)

€ 439.164

Bestemmingsreserve publiek
Eigenrisicodragerschap bij ziekte

€ 151.539

85

Heemskerk 20 juni 2017
Ondertekening door college van bestuur

drs. C. Smits, voorzitter

Ondertekening door raad van toezicht

dhr. A. de Wit, voorzitter

dhr. R. Deen, lid

dhr. S. van Keulen, vice-voorzitter

mevr. S. de Boer, lid

mevr. M. van Tunen, lid

Gegevens over de rechtspersoon
Bestuursnummer
Naam instelling

40712
Stichting Tabijn

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mail
Internetsite

De Trompet 1960
Postbus 280
1960 AG Heemskerk
0251-230082
onderwijsbureau@tabijn.nl
www.tabijn.nl

Contactpersoon
Telefoon
E-mail

De heer E. Hubert
0251-727011
e.hubert@tabijn.nl

Brin
03UC
03XY
05AO
05HH
05JM
05MI
05SC
07NJ
07QS
07US
07VV
08PV
08WB
08ZV
09AR
09VP
09XO
10OP
11EI
14FJ
27YC
28AN

Naam
De Branding
Visser 't Hooft
De Windhoek
Het Rinket
Bosschool
Willem-Alexander
Het Baken
Vlinder
Paulus
Otterkolken
Molenhoek
J.D. van Arkel
De Duif
Leonardus
Vrijburg
Cunera
Binnenmeer
Helmgras
Anne Frank
DURV!
De Bareel
Kornak

Sector
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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C

Overige gegevens

C1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

88

89

90
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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

Tabijn is het bevoegd gezag van de volgende scholen:
Gemeente

Brinnr School

Adres

Telefoon

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
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e-mail

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

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
Postbus 176
1850 AD 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
Postbus 25
1720 AA

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
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BIJLAGE: OVERZICHT NETWERKEN

Netwerk

Onderwerpen

Frequentie

Aantal
deelnemers

per
schooljaar
Netwerk intern begeleiders

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

5x

+/- 30

Overige onderwerpen:
Referentieniveaus in de praktijk
Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld/rol van de
aandachtsfunctionaris
Ontwikkelingsperspectief (Tabijnaanpak)
Het leerlingengesprek
Netwerk leerkrachten
groep 1 en 2

Leerlijn computational thinking
Communicatie in kwetsbare situaties

2x

+/- 50

Netwerk leerkrachten
groep 3 en 4

Leerlijn computational thinking
Communicatie in kwetsbare situaties

2x

+/- 45

Netwerk leerkrachten
groep 5 en 6

Leerlijn computational thinking
Communicatie in kwetsbare situaties

2x

+/- 45

Netwerk leerkrachten
groep 7 en 8

Leerlijn computational thinking
Communicatie in kwetsbare situaties

2x

+/- 45

Netwerk adjunct-directeuren

Vernieuwing gesprekscyclus
Duo-banen in leidinggevende functies
Workshop begroting
Tai Chi en de persoonlijke kracht
Training feedback geven en ontvangen

5x

13

Netwerk ICT-coördinatoren

Workshop programmeren
Zuludesk
Social Schools in de praktijk
Snappet
Prowise/Presenter
Vaste onderwerpen:
Bespreken ervaringen van het afgelopen
jaar (‘Rondje langs de velden’)

4x

+/- 25

1x

25

Netwerk contactpersonen

Overige onderwerpen:
Plaats van de interne contactpersoon in
het totale veiligheidsbeleid
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De rol van de interne contactpersoon bij
integriteitschendingen.

Netwerk arbo-contactpersonen

Schoolveiligheidsbeleid

1x

25

Wijzigingen in de arbo-wetgeving

Netwerk stage-coördinatoren

LIO-vacatures en beschikbare plekken
Verschil tussen begeleiden en
beoordelen
Verschillen tussen de pabo’s
Vragen en ervaringen uitwisselen

1x

+/- 20

Netwerk pluscoördinatoren

Presentatie: Leren is een makkie
Orthotheek op Sharepoint
Digitaal handelingsprotocol begaafdheid

1x

+/- 25
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v= voldoende
g= goed
n.b.= niet te bepalen
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Leonardusschool

De Fakkel

v

v

v

v

v

v

v

v

v
g
v
g

v
g
g
v

g
g
v
g

g
g
v
v

g
v
g
n.b.

g
g
g
g

g
v
g
g

g
g
g
g

g
v
g

g
g

v
v

g
g

g
g

g
g

g
g

g
g

g
g

g
g

v
g
g

g
g
v

g
g
g

g
g
g

g
g
g

g
g
g

g
g
g

g
g
g

v
v

De Vlinder

De Windhoek

v

De Otterkolken

De Duif

Kwaliteitsgebied 1 - Onderwijsresultaat
1.1 Resultaten op de kernvakken
Kwaliteitsgebied 2 - Onderwijsproces
2.1 Aanbod
2.2 Zicht op ontwikkeling
2.3 Didactisch handelen
2.4 Ondersteuning
Kwaliteitsgebied 3 - Schoolklimaat en Veiligheid
3.1 Schoolklimaat
3.2 Veiligheid
Kwaliteitsgebied 4 - Kwaliteitszorg en ambitie
4.1 Evaluatie en verbetering
4.2 Kwaliteitscultuur
4.3 Verantwoording en dialoog

Het Baken

Resultaten kwaliteitsonderzoek inspectie
schooljaar 2015-2016

Willem-Alexander

BIJLAGE: RESULTATEN KWALITEITSONDERZOEK INSPECTIE

Vrijburg
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