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2 VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag regio Zuid-
Holland-Zuid. Op de scholen die onder deze stichting vallen, De Akker, De Rank en de Wijngaard, werd dagelijks 
lesgeven aan kinderen waarbij het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Honderden kinderen bezochten dagelijks 
onze scholen, waar ze ontvangen werden door bekwame en toegewijde leerkrachten en assistenten.  

In de jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het onderwijs dat in het jaar 2018 weer is gegeven. Daarnaast 
leest u over de ontwikkelingen die er waren en die we willen gaan. Ook de financiële verantwoording is in het 
verslag opgenomen. 

Hoewel in het jaar 2018 op de teldatum van oktober het aantal leerlingen stabiel bleef, was er veel tussentijdse 
instroom. Hierdoor kenmerkte ook het jaar 2018 zich door een te krappe huisvesting, personele vraagstukken en 
wisselingen en een toenemende ondersteuningsvraag van leerlingen. Al met al een jaar waarin veel van onze 
organisatie werd gevraagd en in het bijzonder van het personeel wat werkzaam is op onze scholen.  

Het is een bijzonder voorrecht dat we het gehele jaar het onderwijs hebben kunnen gegeven aan kwetsbare 
kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Vanuit het geloof in een Almachtige God, de liefde voor de 
kinderen en de getrouwe God in de hemel en de hoop die in ons is door te zien op Hem die alles regeert is het ons 
gegeven om dit werk in vrijheid te kunnen doen.  

We zijn dankbaar voor alles wat we gekregen hebben en wat we met deze gaven hebben kunnen doen. Uit dit 
verslag blijkt ook de zegeningen die we hebben ontvangen. God daarvoor dank en eer. Met de woorden van psalm 
33:2 willen we dit benadrukken. 

 

Roemt nu met nieuwe lofgezangen 

De nieuwe blijken van Zijn gunst; 

Het speeltuig moet dien toon vervangen; 

Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 

Alles moet Hem eren; 

Want het woord des HEEREN, 

't Richtsnoer Zijner daân, 

Is volmaakt rechtvaardig, 

Al onz' achting waardig; 

Eeuwig zal 't bestaan. 

 

 

 

Het bestuur van de stichting. 

Namens het bestuur, 

 

 

J.F. Voorthuyzen en M.W. Aarnoudse, directeur-bestuurders 
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3 VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER 

3.1 Governance 
De rechtspersoon wordt gevormd door een stichting. Het dagelijks bestuur is in handen van een directeur-
bestuurders. Zij zijn lid van het bestuur en hebben een aantal omschreven bestuurlijke bevoegdheden. Beide 
directeur-bestuurders zijn voor deze functie in deeltijd. Naast hun functie als directeur-bestuurder zijn ze ook 
directeur van één van de scholen. De overige zes leden vormen het toezichthoudend deel van het bestuur. Het 
algemeen bestuur stelt de beleidskaders op hoofdlijnen vast en houdt toezicht op de directeur-bestuurders. De 
stichting is niet aangesloten bij de PO-raad maar hanteert wel de code goed bestuur. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, alleen voor gemaakte onkosten. De directeur-bestuurders worden 
bezoldigd in overeenstemming met de cao primair onderwijs.  

3.2 Samenstelling 
Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat op 31 december uit de volgende personen:  

Naam bestuurslid Soort functie Organisatie 

W.J. van 
Wijngaarden 
(voorzitter) 

Hoofdfunctie Manager ondersteuningseenheid Noord van SWV PO de Meierij (4 dagen) 

Directeur Stichting Christelijk onderwijs Bommelerwaard (1 dag) 

Nevenfunctie(s) Voorzitter Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen Alblasserdam (onbetaald) 

Voorzitter toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

D. van Heteren 
(secretaris) 

Hoofdfunctie Gepensioneerd 

Nevenfunctie(s) Secretaris toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

C. de Ron Hoofdfunctie Officier Technische Dienst Koninklijke Marine, Ministerie van Defensie 

Nevenfunctie(s) Vrijwilliger bij een patiëntenvereniging, VOKK  

Lid toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

J. Muilwijk 
(penningmeester) 

Hoofdfunctie zelfstandig ondernemer (Administratie en belastingadvies)  

Nevenfunctie(s) Penningmeester toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

J. Lindner-Roza Hoofdfunctie Thuis, niet werkend buitenshuis 

Nevenfunctie(s) psychopastoraal hulpverlener (onbetaald) 

Lid toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

E. Seip Hoofdfunctie Inspecteur Toezicht en handhaving bij omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (3 
dagen) 

Bouwkundig Adviesburo Seip (2 dagen) 

Nevenfunctie(s) Lid bouw- onderhoudscommissie Zuiderhavenkerk Barendrecht (onbetaald) 

Lid toezichthoudend bestuur Stichting voor Speciaal onderwijs op 
Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (onbetaald) 

J.F. Voorthuyzen 
(SO, extern beleid, 
financiën en 
huisvesting) 

Hoofdfunctie Directeur-bestuurder Stichting voor Speciaal onderwijs op Reformatorische 
grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (2 dagen) 

Directeur-bestuurder Stichting voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
Op Reformatorische Grondslag voor Gouda e.o. (1,5 dag) 

Nevenfunctie(s) Vereniging van Erfpachters, voorzitter (onbetaald) 

M.W. Aarnoudse 
(SBO, personeel) 

Hoofdfunctie Directeur SBO de Akker (3 dagen), directeur-bestuurder Stichting voor Speciaal 
onderwijs op Reformatorische grondslag regio Zuid-Holland-Zuid (2 dagen) 

Nevenfunctie(s) Geen 

In het jaar 2018 is gesproken over de zittingsduur. In achterliggende jaren zijn er behoorlijk wat wisselingen 
geweest. In het kader van de fusiebesprekingen is besloten om dit jaar geen wijzigingen in bestuurssamenstelling 
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aan te brengen. De zittingsduur zal na het besluit van wel of geen fusie worden aangepast conform de geldende 
zittingstermijnen.  

3.3 Organisatiestructuur 
Elke school heeft een directie die integraal verantwoordelijk is voor de eigen school. Een van de de directeur-
bestuurders geeft leiding aan de directeuren en hij zit het directieoverleg voor. Hij bereidt de 
bestuursvergaderingen voor en draagt zorg voor de jaarbeleidscyclus. Daarnaast vertegenwoordigt hij de stichting 
bij de overheid en diverse samenwerkingspartners.  

3.4 Uitvoering van het toezicht 
Het bestuur heeft in 2018 vijf maal vergaderd. De belangrijkste besluiten betreffen de (meerjaren)begroting en 
het jaarverslag inclusief jaarrekening goedgekeurd, afstemming met de besturen van de SWV-en voor passend 
onderwijs voor primair onderwijs (Berséba) en voortgezet onderwijs (Refsvo), de ambities van onze speciale 
scholen, en het benoemen van personeel. Tevens is van Ree benoemd als accountant om de jaarrekening en 
bekostigingsgegevens 2018 te controleren. Tijdens de besprekingen van de RvT is gesproken over: 

 Samenwerking met externe instanties (de Hoop, stichting Zorgboeren, Adullam, de Schutse, Distinto) in 
verband met intensivering van de problematieken;  

 Het starten van een nevenlocatie in Krimpen aan de IJssel; 

 Toekomstgericht personeelsbeleid, oa over de nieuw te vormen niveau 5 opleiding; 

 Versterking bestuurskracht (in samenspraak met GMR) en de code goed bestuur. Evaluatie functioneren RvT; 

 Fusiebespreking met bestuur speciaal onderwijs te Gouda; 

 Ruimtegebrek op alle scholen, mogelijkheden huisvesting in Barendrecht; 

Het bestuur heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. Daarnaast houdt het bestuur toezicht 
op de naleving van de wettelijke voorschriften.  

Naast het nemen van bestuurlijke besluiten is een belangrijke verantwoordelijkheid het houden van toezicht op 
de directeur-bestuurder. Een belangrijk middel voor het toezicht is het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Jaarlijks 
wordt middels een vragenlijst het functioneren van toezichthouders en directeur-bestuurder geëvalueerd, waarbij 
ook de directeuren van de scholen betrokken worden. In de vergadering in september is dit besproken.  

Elke school/locatie heeft een contactpersoon binnen het bestuur. De contactpersoon onderhoudt het contact met 
de betreffende school via bezoek, bijwonen vieringen, enz. Op deze manier onderhoudt het bestuur ook 
rechtstreeks contact met het grondvlak. 

3.5 Beleidskader 
In de bestuursvergaderingen is het bestuurlijke beleidskader steeds geagendeerd en up to date gemaakt. Een 
belangrijke aanpassing zijn de geformuleerde ambities om onze voorzieningen waar mogelijk uit te bouwen, om 
binnen de samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk leerlingen identiteitsgebonden onderwijs en zorg te kunnen 
bieden.  

3.6 Externe relaties 
Eén van de directeur-bestuurders participeert in de algemene ledenvergadering voor passend onderwijs in het VO 
(RefSVO). Hij vertegenwoordigt de stichting ook in de algemene ledenvergadering van federatie Rijnmond.  

In 2018 is de samenwerking met de scholen voor speciaal (basis) onderwijs uit Gouda verder. Er is opdracht 
gegeven aan het VGS om een onderzoek te doen om bestuurlijk te fuseren met bestuur van de scholen voor 
speciaal (basis) onderwijs uit Gouda. De rapportage is eind 2018 besproken met de gezamenlijke besturen en de 
GMR’en en begin 2019 aangeboden aan beide besturen en GMR’en. Inmiddels hebben zowel de GMR-en als de 
besturen ingestemd met de uitkomsten van het rapport en met het voorstel van de stuurgroep om per 1 augustus 
2019 de organisaties samen te voegen tot één organisatie. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels van start 
gegaan.  

W.J. van Wijngaarden, voorzitter 

D. van Heteren, Secretaris. 
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4 DOELSTELLING EN MISSIE 

De stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag in de regio Zuid-Holland Zuid is in 1983 
opgericht. Het onderwijs is gestart op 15 december 1986. We mogen dit onderwijs dus nu al 30 jaar geven! De 
stichting heeft 3 zelfstandige scholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (De Akker en De Wijngaard) en 
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Rank). 

De scholen hebben door de komst van de wet primair onderwijs en de wet op de expertisecentra een bijzondere 
positie gekregen. De Akker en De Wijngaard hebben tot 1 augustus 2014 een sleutelpositie ingenomen binnen het 
reformatorisch samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (SWV WSNS) in de regio Barendrecht. De Rank 
heeft tot diezelfde datum deel uitgemaakt van het regionaal expertisecentrum ECSO (cluster 3 en 4) in Zuid-
Holland. Na deze datum is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden.  

Onze missie is al vanaf de start van onze stichting om zoveel mogelijk kinderen uit de kerkelijke achterban, die 
aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs, identiteitsgebonden onderwijs en zorg te bieden. De grenzen van 
het toelatingsbeleid, voor zover het leerlingen betreft die extra ondersteuning nodig hebben, worden daarom al 
jaren zo ruim mogelijk gehanteerd, mits we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De 
ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs zijn van meet af aan positief beoordeeld.  

In 2014 is binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een beleidsnotitie opgesteld over de witte 
vlekken in het dekkend netwerk aan voorzieningen. Dit heeft hoge prioriteit, omdat als ambitie is gekozen dat geen 
leerling meer is aangewezen op een niet-identiteitsgebonden voorziening. Dit heeft consequenties voor onze 
speciale scholen, omdat zij zich moeten inspannen om hun reikwijdte zo groot mogelijk te maken. Daarom hebben 
wij zelf een plan van aanpak geschreven voor ons beleid in de komende periode. De eerste resultaten zijn daarvan 
reeds zichtbaar.  

In 2015 is een belangrijke uitbreiding van onze bestaande voorzieningen gerealiseerd door het stichten van een 
nieuwe nevenvestiging in Dordrecht, gevestigd op het terrein van De Hoop ggz. Dit is in nauw overleg met scholen 
voor VO, beide samenwerkingsverbanden en de christelijke instellingen voor GGZ tot stand gekomen. Het betreft 
hier onderwijs aan cliënten van De Hoop ggz en van Eleos, officieel geregistreerd bij DUO als “onderwijs gekoppeld 
aan een residentiele instelling”. 

Om dit verder te realiseren zijn we in 2017 de samenwerking aangegaan tussen de Hoop (GGZ instelling) en de 
Akker. Daarnaast zijn er diverse besprekingen geweest met andere externe instanties om de verder vorm te geven. 
In 2018 zijn er verdere besprekingen geweest met Adullam om te komen tot de vorming van een KDC in de 
onmiddellijke nabijheid van één van de scholen. In dit jaar is er ook een DJK-groep (Dagbehandeling Jong Kind) van 
de Schutse gestart in het schoolgebouw van de Akker in Werkendam. 

Een tweede beleidsdoelstelling is al jaren om het speciaal (basis)onderwijs zoveel als mogelijk is te spreiden over 
de regio. Vanaf 1998 is gewerkt aan het verplaatsen van De Akker naar het oosten van de regio. Pas in augustus 
2011 is dit werkelijkheid geworden met de opening van het nieuwe schoolgebouw in Sliedrecht. In Werkendam is 
een inmiddels erkende nevenvestiging van De Akker gesitueerd. Na aanvankelijke tegenwerking is in augustus 2013 
ook een nevenvestiging van De Rank in Sliedrecht gestart, voor leerlingen in de leeftijdsperiode van 4 tot en met 
12 jaar.  
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5 IDENTITEIT 

De grondslag van de stichting en van de scholen wordt gevormd door het onfeilbare Woord van God en de 
belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels. 

Bij de benoeming van medewerkers wordt altijd gevraagd om de grondslag te onderschrijven en de 
identiteitsprofiel te onderschrijven. Wat de regels voor het toelatingsbeleid van leerlingen betreft zijn een aantal 
wettelijke beperkingen van toepassing: 

 voor aanmelding van leerlingen die afkomstig zijn van scholen uit de beide samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs, geldt dat de ouders alleen gevraagd mag worden dat zij de grondslag respecteren. Omdat de 
scholen uit deze samenwerkingsverbanden allemaal tot de reformatorische denominatie behoren, vormt dat 
in de praktijk nooit een probleem;  

 de Rank valt onder de Wet op de expertisecentra. Wettelijk is geregeld dat van ouders in het uiterste geval 
niet meer verlangd mag worden dan dat zij de grondslag respecteren; 

 er zijn in Barendrecht en Werkendam geen openbare scholen voor speciaal onderwijs en voor speciaal 
basisonderwijs. Daarom geeft dit ouders die in Barendrecht en Werkendam wonen het recht om hun kind aan 
te melden. Er mag dan niet meer gevraagd worden dan het respecteren van de grondslag. In de praktijk wordt 
van dit recht in beperkte mate gebruik gemaakt. Dit heeft tot op heden nog nooit tot problemen geleid. 

Verreweg de meeste ouders kiezen voor onze scholen vanwege de geloofsovertuiging van waaruit in onze scholen 
onderwijs wordt gegeven.  

De ontwikkelingen rond passend onderwijs zijn van groot belang. Naar onze mening is het van grote waarde dat 
we dit proces samen met andere scholen en instellingen vorm kunnen blijven geven vanuit eenzelfde identiteit. In 
de Wet passend onderwijs, die in 2012 is aangenomen, is de mogelijkheid opgenomen om een landelijk 
samenwerkingsverband naar richting te vormen. Het reformatorisch onderwijs heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt voor zowel het primair als voor het voortgezet onderwijs. Wij ervaren het, zoals in het voorwoord 
in dit jaarverslag reeds is verwoord, als een wonder dat deze mogelijkheid ons geboden is! 

De relatie met de kerken wordt op een aantal manieren onderhouden. De eerste manier is dat wij de kerken 
jaarlijks ons jaarverslag toesturen. Hierbij wordt altijd een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning van het 
onderwijs. Door een groot aantal kerkelijke gemeenten wordt hier positief op gereageerd, waarvoor we dankbaar 
zijn. Een tweede manier is dat voor de jaaropeningen van de scholen predikanten uit de breedte van onze 
achterban worden uitgenodigd om daar een bijdrage aan te geven. Zonder uitzondering wordt daar steeds gehoor 
aan gegeven. Een derde manier is dat leerlingen van De Rank hun predikant of ambtsdrager uitnodigen voor een 
maaltijd die zij zelf hebben bereid.  

De kerkelijke herkomst van onze leerlingen vormt een duidelijke afspiegeling van de reformatorische kerken in ons 
voedingsgebied. 

 

 PKN HHK GG GGN CGK OGG(N) OVERIG 

De Akker 18% 17% 23% 6% 11% 10% 15% 

De Rank 21% 12% 31% 6% 12% 6% 12% 

De Wijngaard 24% 7% 38% 4% 6% 9% 12% 
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6 ALGEMEN 

6.1 De kernactiviteiten 
De belangrijkste activiteit is het geven van speciaal (basis)onderwijs. Daarbij bieden De Akker en De Wijngaard ook 
onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblematiek (voorheen cluster 4) en taal-/spraakproblemen (cluster 
2). Voor dit beleid is jaren geleden al bewust gekozen met gebruikmaking van de mogelijkheden van de ‘rugzak’, 
omdat hiermee voor nog meer leerlingen identiteitsgebonden onderwijs kon worden geboden. Met de invoering 
van passend onderwijs is dit beleid helemaal ingebed in het beleid van Berséba en RefSVO. 

De Rank heeft sinds 1 augustus 2007 de zogenaamde MG-status. Dit houdt in dat leerlingen die meervoudig 
gehandicapt zijn mogen worden toegelaten. Sinds 1 augustus 2008 heeft De Rank ook de officiële VSO-status, vanaf 
12 jaar volgen de leerlingen voortgezet speciaal onderwijs.  

De ontwikkeling van de leerlingaantallen over de achterliggende jaren is te lezen in onderstaande tabel. Vanwege 
de invoering van passend onderwijs hebben we naast de officiële teldatum van 1 oktober ook de peildatum van 1 
februari. Voor de bekostiging door OCW is 1 oktober bepalend. Voor de SWV-en is dat 1 februari. Eventuele 
tussentijdse groei tussen beide teldata wordt door de SWV-en bekostigd per 1 augustus daarop volgend. 

Cluster-4 leerlingen worden ingeschreven op de SBO-scholen, maar wij ontvangen daarvoor wel van Berséba extra 
middelen. Deze manier past het beste bij onze situatie. Omdat wij op 3 locaties werken is het apart organiseren 
van SBO en cluster-4-onderwijs ook financieel niet haalbaar. Het is namelijk bij wet verboden om SO en SBO 
gemengd te organiseren. 

 
Aantal op teldatum 1 
oktober  en peildatum 1 
februari 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Febr 
2015 

Okt 
2015 

Febr 
2016 

Okt 
2016 

Feb 
2017 

Okt 
2017 

Feb 
2018 

Okt 
2018 

De Akker (SBO) 146 155 159 165 148 156 154 166 165 169 158 

waarvan ‘gedrag’ 28 24 23 27 23 25 31 38 42 44 44 

De Wijngaard (SBO) 130 132 156 164 160 167 160 171 176 192 171 

waarvan ‘gedrag’ 26 38 31 33 34 36 34 34 28 32 35 

De Rank SO cluster 3 54 58 53 59 55 63 61 71 73 80 80 

waarvan EMB 15 14 12 19 17 24 22 26 21 24 26 

De Rank VSO cluster 3 64 62 67 67 72 70 74 74 79 79 83 

waarvan EMB 14 15 20 25 26 26 26 26 31 31 35 

De Rank, locatie De Hoop     15 25 16 20    

TOTAAL (incl. locatie de 
Hoop) 

392 407 435 455 450 481 465 501 493 513 492 

TOTAAL (excl. locatie de 
Hoop) 

392 407 435 455 435 456 449 481 493 520 492 

Sinds schooljaar 2017-2018 worden er op de Rank, locatie De Hoop geen leerlingen meer ingeschreven. Deze 
leerlingen blijven ingeschreven staan in de school van herkomst. 

6.2 Het voedingsgebied 
De kinderen die de scholen bezoeken komen uit een uitgestrekt voedingsgebied. Het gebied wordt begrensd door 
plaatsen als ’s-Gravenzande, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Nederhemert en Ouddorp.  
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7 ONDERWIJS EN KWALITEIT VAN DE SCHOLEN 

7.1 Externe beoordeling door de onderwijsinspectie 
Ook het SBO en het SO wordt in toenemende mate afgerekend op de resultaten van het onderwijs. Het is echter, 
vergeleken met het gewone basisonderwijs, veel minder eenduidig wat van leerlingen in deze scholen verwacht 
mag worden. Er zijn ook geen eenduidige normen beschikbaar. Het gevolg hiervan is wel dat landelijk veel SBO-
scholen als onvoldoende worden beoordeeld, omdat scholen bij gebrek aan opbrengstnormen worden afgerekend 
op inrichtingseisen en op het onderwijsproces. Bij de scholen van cluster 3 in het SO zien we hetzelfde beeld. 

Al onze scholen hebben het basisarrangement van de inspectie. In 2013 en direct aan het begin van 2014 zijn De 
Akker in Sliedrecht, De Wijngaard en De Rank. In 2015 (Akker in Werkendam) en in 2016 zijn de Akker (Sliedrecht) 
en de Wijngaard opnieuw beoordeeld. Alle beoordelingen zijn positief. Bij de SBO-scholen wordt benoemd dat de 
resultaten in positieve zin opvallen. Bij De Rank is de invoering van de leerlijnen en het inschalen van de leerlingen 
daarop een majeure ontwikkeling.  

7.2 Opbrengsten speciaal basisonderwijs 
De laatste jaren zijn we sterker dan voorheen gericht op de resultaten van het onderwijs. De vorderingen worden 
veel beter gevolgd en er wordt waar nodig geïnvesteerd in nieuwe methoden en werkwijzen. De resultaten 
daarvan zijn merkbaar. Opvallend is dat deze ontwikkeling de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
niet in het gedrang brengt. Het zelfbeeld van leerlingen wordt gestimuleerd als zij op hun eigen niveau vorderingen 
maken en deze met hen gedeeld worden.  

De resultaten van de leerlingen die in groep 8 de school hebben verlaten zijn in de achterliggende jaren in kaart 
gebracht middels de methodiek die landelijk door de inspectie wordt gehanteerd. Daarbij wordt verband gelegd 
tussen de intelligentie van de leerlingen en de schoolresultaten. De landelijk geldende norm is dat tenminste 80% 
van de leerlingen het onderwijsniveau behaald moet hebben dat verwacht mag worden gezien hun capaciteiten. 

7.3 SBO de Wijngaard 

7.3.1 Onderwijsontwikkelingen - terugblik 
De werkgroep ‘nieuwe taalmethode’ heeft zich georiënteerd op diverse nieuwe taalmethoden die momenteel in 
de handel zijn. Nadat diverse methoden zijn onderzocht, gepresenteerd en uitgeprobeerd, is er gekozen voor de 
methode ‘Taal op Maat’. De methode is vanaf groep 4 in één keer ingevoerd tot en met groep 8.  

De werkgroep ‘nieuwe verkeersmethode’ heeft zich georiënteerd op een nieuwe verkeersmethode. Ook binnen 
deze werkgroep zijn diverse methoden onderzocht en uitgeprobeerd. We hebben gekozen voor de 
verkeersmethode ‘Let’s go’. Deze methode is in één keer ingevoerd vanaf groep 3 tot en met groep 8.  

Al vele jaren worden leesboeken op school ingedeeld op technisch leesniveau, maar niet op belevingsniveau. Alle 
leesboeken, die op school aanwezig waren, hebben we gescreend. Er is gelet op actualiteit en identiteit en de 
boeken zijn nu ook ingedeeld op belevingsniveaus: Niveau A voor kinderen uit de groepen 3 en 4, niveau B voor 
kinderen uit de groepen 5 en 6 en niveau C voor kinderen uit de groepen 7 en 8.  

Er is een start gemaakt met de implementatie van het veiligheidsplan. De coördinator veiligheid heeft diverse 
protocollen, behorend tot het veiligheidsplan, geactualiseerd en met de directie besproken.  

De twee ICT’ers van de school hebben in 2018 geconstateerd dat, voordat een gedegen visie op ICT gemaakt kan 
worden, een netwerkmigratie en vervanging van de hardware nodig is. Binnen de besprekingen om dit te 
realiseren, is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie. Dit krijgt in het jaar 2019 een vervolg.  

De Intern Begeleiders hadden in 2017 al diverse werkkaarten voor collega’s gemaakt en dit heeft in 2018 een 
vervolg gekregen. Het is een prachtig hulpmiddel om gemaakte afspraken te waarborgen en voor de collega’s is 
het helpend om gemaakte afspraken ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Daarnaast zijn bestaande 
werkkaarten geëvalueerd. De Intern Begeleiders bezoeken periodiek de klassen. Aan de hand van Kijkwijzers wordt 
gekeken of collega’s onderdelen van het ‘Directe Instructiemodel’ effectief ten uitvoer brengen. De bezoeken 
worden met de leerkrachten geëvalueerd.  
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7.3.2 Onderwijsontwikkelingen - vooruitblik 
Komend jaar zal de visie op ICT verder ontwikkeld worden. Onder leiding van de ICT’ers zal het team hierin 
meegenomen worden. Daarnaast zal in 2019 de server en de hardware vervangen worden.  

We zullen ons verder oriënteren op het werken met referentieniveaus. Verder willen we de voor- en nadelen van 
groep doorbrekend werken onderzoeken. Wellicht is het mogelijk om het groep doorbrekend werken voor één of 
meer vakken te laten vervallen zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten of dat de resultaten zelfs nog kunnen 
stijgen met deze nieuwe aanpak.  

In 2019 zullen nog diverse protocollen geactualiseerd en met directie besproken worden. De Coördinator 
Veiligheid zal daarna het veiligheidsplan presenteren aan het team, aan de medezeggenschapsraad en aan het 
bestuur. Tevens zal er van de protocollen handzame werkkaarten voor de collega’s worden gemaakt.  

In de tweede helft van het jaar 2019 wordt Progress Communication Model (PCM) opgepakt. Op deze wijze willen 
we onze leerlingen beter bereiken en rechtdoen aan hun (onderwijs)behoeften.  

7.3.3 Uitstroom van leerlingen 

Uitstroom gegevens – OPP (ontwikkelingsperspectief) 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald 31 22 14 15 13 15 

Ontwikkelingsperspectief gehaald 65 67 77 67 64 73 

Totaal  96 89 91 82 77 88 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald 4 11 9 19 23 12 

Uit deze gegevens blijkt dat het onderwijs over het algemeen meer dan voldoende opbrengsten geeft. Een enkele 
keer lukt het niet om het (uitstroom)niveau te realiseren wat wel mogelijk zou moeten zijn. In vrijwel alle gevallen 
betreft het dan echter leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek.  

De laatste twee jaren zien we een hoger percentage leerlingen wat uitstroom betreft het ontwikkelingsperspectief 
niet heeft gehaald. Dit heeft verschillende oorzaken: ouders maken soms een andere keuze maken dan het 
schooladvies, en vaker dan voorheen wordt er voor een veiligere setting gekozen gezien de kwetsbaarheid van 
leerlingen. 

Totale uitstroom 

Een belangrijk punt is waar de leerlingen, die het onderwijs verlaten, naar toe gaan en welke ontwikkelingen daar 
over meerdere jaren in te zien zijn. Uit de hierna volgende gegevens blijken de grote niveauverschillen tussen de 
leerlingen. Bij het speciaal basisonderwijs loopt dat van ZML-onderwijs tot en met HAVO.  

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZML/VSO (*)     4 2(*) 

PrO  4 6 6 7 11 

LWOO 12 11 9 13 15 18 

VMBO/BB 8      

VMBO/BK 2 9 2 1  1 

VMBO/GT     2 2(**) 

HAVO/VWO     1 3(***) 

Overig     4 2 

Toelichting: 

(*) 2 leerlingen zijn tussentijds naar het ZML onderwijs gegaan 

(**) waarvan 1 leerling naar GT cluster-4 

(***) waarvan 2 leerlingen HAVO cluster-4 

Overig 2018: 2 leerlingen die naar regulier basisonderwijs zijn teruggegaan 
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Uitstroom naar PRO 

Een ander kwaliteitscriterium blijkt het percentage uitstroom naar het praktijkonderwijs (PRO) te zijn. Landelijk is 
dit gemiddeld 36%. Stroomt meer dan 45% van de leerlingen uit naar het PRO, dan ziet de inspectie dit als een 
risicosignaal.  

Van de 304 SBO-scholen in ons land hebben met deze maatstaf 106 scholen een aanvankelijk risico, 60 een risico 
en 46 een ernstig risico. 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% uitstroom PRO  0% 16% 27% 23% 23% 28% 

Overigens kunnen we onze twijfel hebben bij deze risiconorm. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele vergelijking 
gemaakt met het instroomniveau van leerlingen, en er zijn grote verschillen tussen de leerlingenpopulaties van de 
scholen als we de gemiddelde intelligentie als uitgangspunt nemen. Dat is te zien in de in de tabellen bij de  
paragraaf leerresultaten 

7.3.4 Leerresultaten 
Begin 2013 heeft de inspectie conceptnormen (ondergrenzen) gepubliceerd voor het minimale niveau dat de 
leerlingen behaald moeten hebben als zij uitstromen in groep 8. Dit wordt bepaald met behulp van de LVS-toetsen 
voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. 

De norm voor technisch lezen is dat tenminste 80% van de leerlingen een DLE van 20 moet hebben gehaald. 
Intelligentie speelt hierbij geen rol. 

Hieronder staan de resultaten over de achterliggende 5 schooljaren. Op de meeste momenten zitten we boven de 
norm. We hebben deze normen opgenomen in ons beleid en zullen deze gebruiken als richtlijn. Tijdens de 
inspectiebezoeken in 2014 bij De Wijngaard en De Akker in Sliedrecht hebben beide inspecteurs hun waardering 
voor de -in hun ervaring opvallend hoge- opbrengsten uitgesproken. Daar zijn we dan ook heel content mee. 

 

Schooljaar 

 

IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 

%  

Resultaat 

% 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Resultaat 

DLE 

2012-2013 84 80% 95% 34 42 32 43 37 

2013-2014 80 80% 78% 32 35 30 36 34 

2014-2015 81 80% 95% 32 43 30 34 42 

2015-2016 92 80% 93% 38 44 37 44 48 

2016-2017 81 80% 93% 32 34 30 38 38 

2017-2018 83 80% 95% 33 44 32 40 50 

7.3.5 Oudertevredenheid de Wijngaard 
Eens in de twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. Het eerst volgende onderzoek vindt 
plaats in 2019. In dit verslag nemen we de gegevens op van 2017. 

In 2017 hebben we een vernieuwde, digitale, ouderenquête afgenomen. Dit maakt het vergelijken met resultaten 
van eerdere jaren niet mogelijk. 41% van het aantal ouders hebben de enquête ingevuld. 

In de grafiek is de uitslag te zien van de hoofdonderdelen, dit is een gemiddelde van de subonderdelen. Elk 
hoofdonderdeel bestond uit 3 of meerdere vragen. Voorbeeld van een subvraag bij het hoofdonderdeel 
Leefklimaat in de groep is: kinderen hebben het naar hun zin in de groep. Op deze vraag kon men kiezen uit: 1 > 
dit klopt niet, 2 > dit klopt een beetje, 3 > dit klopt redelijk of 4 > dit klopt helemaal.  

Als de score onder de 3 uitkomt vraagt het om acties. Er was geen enkele score (ook niet van de subvragen) die 
onder de 3 heeft gescoord. 
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7.3.6 Leerling enquête de Wijngaard 
De leerling enquête is in 2018 afgenomen in 7 groepen bij 100 leerlingen. De resultaten zijn als volgt: 

Schooljaar 2018 

Veiligheidsbeleving 83% 

7.3.7 Klachtenregeling 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de schoolgids wordt de regeling in 
hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van de interne contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon en de secretaris van de klachtencommissie. 

In 2018 is er geen enkele klacht ingediend. 

7.4 SBO De Akker – Locatie Sliedrecht  

7.4.1 Onderwijsontwikkelingen - terugblik 
Het gehele jaar door wordt regelmatig aandacht besteed aan de professionele cultuur. Ook in het achterliggende 
jaar werkten we aan 4 speerpunten: reflecteren, feedback geven en ontvangen, samen (werkend) leren en 
prioriteiten stellen (time-management). Gestructureerd geven we dit vorm door deze onderwerpen te integreren 
in besprekingen en werkzaamheden die uitvoeren. Tegelijk is dit een onderdeel wat door ons dagelijks handelen 
handen en voeten krijgt.  

In ons handelen zijn zes kernwaarden leidend. Tijdens leer-werkdagen komen die elke keer aan bod, waarbij we 
aan de hand van praktisch voorbeelden met elkaar bespreken hoe zo’n kernwaarde naar voren komt. Op deze 
wijze houden we deze waarden levendig. 

We zijn geschoold in de werkwijze van PCM. (https://processcommunication.nl/) Het helpt ons om het gedrag van 
kinderen beter te begrijpen en er op af te stemmen. We ervaren hiervan de merkbare effecten. 
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De pilot met de onderwijszorggroep voor jonge kinderen en de speciale zorgvoorziening voor oudere kinderen is 
voortgezet. Deze voorziet in een behoefte omdat we ervaren dat de problematieken toenemen.  

Er zijn intensieve gesprekken geweest met externe instanties om meer handen en voeten te geven aan onderwijs-
zorg-behandeling-dagbesteding. In samenwerking met de stichting voor zorgboeren starten we begin 2019 met 
een pilot ‘Buitengewoon onderwijs’.  

Op onderwijskundig gebied zijn er ook diverse ontwikkelingen. We onderzoeken via een pilot het gebruik van een 
digitale versie van de rekenmethode. Daarnaast hebben we de nieuwe methode ‘Vensters op Nederland’ voor 
geschiedenis ingevoerd. Een werkgroep is actief bezig met het doordenken en vormgeven van meer praktisch 
leren: ‘Leren door doen’.  

Er is veel aandacht voor verdere professionalisering en kennisverbreding en -verdieping. Een collega volgt de 
master ‘leren en innoveren’, een ander heeft de opleiding voor PCM trainer gevolgd, een leerkracht wordt opgeleid 
tot schoolopleider, enz. Een aantal onderwijsassistenten volgen de opleiding niveau-5 (AD-PEP). 

Eind 2018 zijn alle ict voorzieningen vernieuwd. We zijn ook overgestapt op het werken met office 365. 

7.4.2 Onderwijsontwikkelingen – vooruitblik 
Er zal veel aandacht zijn voor het opleiden en begeleiden van personeel. Dit om te kunnen blijven voorzien in 
voldoende bekwaam personeel. Bovendien zijn er veel personele wisselingen en vervangingen. We nemen deel 
aan het SAM traject (samen in ontwikkeling). Eén van de collega’s wordt opgeleid als schoolopleider. Een aantal 
onderwijsassistenten volgen de opleiding niveau-5 (AD-PEP). 

Op het gebied van ICT wordt visie voor de toekomst gemaakt. We gaan ons oriënteren op welke wijze we ICT bij 
ons op school verder willen inzetten.  

De gehele zorgstructuur gaan wordt verder herzien waar nodig. De werkwijze rondom het OPP en de wijze van 
toetsen worden aangepast. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van een extern deskundige.  

Het ‘leren door doen’ wordt verder uitgebouwd en structureel vormgegeven. De methode Wonderlijk gemaakt 
wordt structureel ingevoerd voor de gehele school. Daarnaast zullen we nadenken over een aanbod voor meer 
begaafde leerlingen en de verbetering van het leesonderwijs. 

Het verder uitbouwen en versterken van de samenwerking met externe instanties om het aanbod onderwijs-zorg 
verder vorm te geven. 

7.4.3 Uitstroom van leerlingen 

Uitstroom gegevens – OPP (ontwikkelingsperspectief) 

Schooljaar  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan 
gehaald 

 26 15 20 9 28 10 

Ontwikkelingsperspectief gehaald  69 65 75 77 67 85 

Totaal   95 90 95 86 95 95 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald  5 10 5 14(*) 5 5 

(*) het betreft 3 leerlingen. In alle gevallen is er bewust gekozen voor een iets lager uitstroom niveau vanwege sociaal-emotionele 
problematieken. 

Uit deze gegevens blijkt dat het onderwijs over het algemeen meer dan voldoende opbrengsten geeft. Een enkele 
keer lukt het niet om het (uitstroom)niveau te realiseren wat wel mogelijk zou moeten zijn. In vrijwel alle gevallen 
betreft het dan echter leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek.  

De laatste twee jaren zien we een hoger percentage leerlingen wat uitstroom betreft het ontwikkelingsperspectief 
niet heeft gehaald. Dit heeft verschillende oorzaken: ouders maken soms een andere keuze maken dan het 
schooladvies, en vaker dan voorheen wordt er voor een veiligere setting gekozen gezien de kwetsbaarheid van 
leerlingen. 

Totale uitstroom 

Een belangrijk punt is waar de leerlingen, die het onderwijs verlaten, naar toe gaan en welke ontwikkelingen daar 
over meerdere jaren in te zien zijn. Uit de hierna volgende gegevens blijken de grote niveauverschillen tussen de 
leerlingen. Bij het speciaal basisonderwijs loopt dat van ZML-onderwijs tot en met HAVO.  
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Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZML/VSO 1    2 1 

PrO 6 6 8 7 4 8 

LWOO 4 7 6 8 4 8(*) 

VMBO/BB 3  1 3 1  

VMBO/BK 3 3 1 2 4  

VMBO/GT  2 4 1 4 1 

HAVO/VWO 1 2  1 2 1 

Overig 1 2  1 2  

Toelichting 

(*) Uitstroom naar LWOO betreffen kinderen die naar met name BB en BK zijn gegaan  

Uitstroom naar PRO 

Een ander kwaliteitscriterium blijkt het percentage uitstroom naar het praktijkonderwijs (PRO) te zijn. Landelijk is 
dit gemiddeld 36%. Stroomt meer dan 45% van de leerlingen uit naar het PRO, dan ziet de inspectie dit als een 
risicosignaal.  

Van de 304 SBO-scholen in ons land hebben met deze maatstaf 106 scholen een aanvankelijk risico, 60 een risico 
en 46 een ernstig risico. 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% uitstroom PRO  31% 30% 40% 32% 20% 42% 

Overigens kunnen we onze twijfel hebben bij deze risiconorm. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele vergelijking 
gemaakt met het instroomniveau van leerlingen, en er zijn grote verschillen tussen de leerlingenpopulaties van de 
scholen als we de gemiddelde intelligentie als uitgangspunt nemen. Dat is te zien in de in de tabellen bij de  
paragraaf leerresultaten 

7.4.4 Leerresultaten 
Begin 2013 heeft de inspectie conceptnormen (ondergrenzen) gepubliceerd voor het minimale niveau dat de 
leerlingen behaald moeten hebben als zij uitstromen in groep 8. Dit wordt bepaald met behulp van de LVS-toetsen 
voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. 

De norm voor technisch lezen is dat tenminste 80% van de leerlingen een DLE van 20 moet hebben gehaald. 
Intelligentie speelt hierbij geen rol. 

Hieronder staan de resultaten over de achterliggende 5 schooljaren. Op de meeste momenten zitten we boven de 
norm. We hebben deze normen opgenomen in ons beleid en zullen deze gebruiken als richtlijn. 

Schooljaar 

Sliedrecht 

IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 

%  

Resultaat 

% 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Resultaat 

DLE 

2012-2013 81 80% 89% 32 37 30 35 33 

2013-2014 91 80% 90% 37 38 36 45 38 

2014-2015 81 80% 90% 32 36 30 40 37 

2015-2016 85 80% 77%(*) 35 39 33 37 36 

2016-2017 89 80% 81% 37 40 35 40 38 

2017-2018(**) 82 80% 90% 33 32 31 30 32 

(*) Het is opvallend dat er veel kinderen zijn die hoger dan een DLE van 55 scoorden, 36% van het aantal kinderen. 
(**) In het achterliggende jaar hebben we de norm net niet gehaald. Enerzijds is het ook een wat vertekend beeld, 
omdat we vanwege adaptief toetsen gebruik moesten maken van de oudere LVS-toetsen en de 3.0 versies. 
Daarnaast zijn er in toenemende mate leerlingen met bijkomende sociaal-emotionele problematieken. 
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7.4.5 Oudertevredenheid de Akker – Sliedrecht 
Eens in de twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. Het eerst volgende onderzoek vindt 
plaats in 2019. In dit verslag nemen we de gegevens op van 2017. 

In 2017 hebben we een vernieuwde, digitale, ouderenquête afgenomen. Dit maakt het vergelijken met resultaten 
van eerdere jaren niet mogelijk. 77% van het aantal ouders hebben de enquête ingevuld. 

In de grafiek is de uitslag te zien van de hoofdonderdelen, dit is een gemiddelde van de subonderdelen. Elk 
hoofdonderdeel bestond uit 3 of meerdere vragen. Voorbeeld van een subvraag bij het hoofdonderdeel 
Leefklimaat in de groep is: kinderen hebben het naar hun zin in de groep. Op deze vraag kon men kiezen uit: 1 > 
dit klopt niet, 2 > dit klopt een beetje, 3 > dit klopt redelijk of 4 > dit klopt helemaal.  

Als de score onder de 3 uitkomt vraagt het om acties. Er was geen enkele score (ook niet van de subvragen) die 
onder de 3 heeft gescoord. 

 

7.4.6 Leerling enquête de Akker 
De leerling enquête is in 2018 afgenomen in 2 groepen bij 33 leerlingen. De resultaten zijn als volgt: 

Schooljaar 2018 

Veiligheidsbeleving 77% 

7.4.7 Klachtenregeling 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de schoolgids wordt de regeling in 
hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van de interne contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon en de secretaris van de klachtencommissie. 

In 2017 is er geen enkele klacht ingediend. 
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7.5 SBO de Akker - Locatie Werkendam 

7.5.1 Onderwijsontwikkelingen – terugblik 
Samen met ons team mochten we zorgdragen voor het onderwijs aan onze kinderen. Het is voor ons heel belangrijk 
om te werken vanuit onze gezamenlijke visie: ‘Groeien op de Akker’. Dat betekent de kinderen kunnen groeien in 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook in hun schoolse vaardigheden. Uiteraard horen daar ook de 
creatieve vakken ook bij. Het gaat om de totale ontwikkeling van het kind op het gebied van hoofd, hart en handen. 
Ook als team we willen verder groeien in de mogelijkheden om onderwijs te geven.  

Het is voor ons belangrijk om goed contact te onderhouden met onze ouders/verzorgers. Daarom zijn we 
begonnen met het houden van oudermorgens. Ouders kunnen elkaar daar ontmoeten en we tegelijk kunnen we 
iets van de dagelijkse schoolpraktijk aan de ouders laten zien. Daarnaast wordt sinds 2018 Parro gebruikt, dit is 
een functionele communicatie-app voor de contacten tussen school en ouders. 

Teamontwikkeling is een belangrijk aspect in onze school. Onder begeleiding van externen wordt er gewerkt aan 
hoe we als individu in een team staan. Leren van en met elkaar is erg belangrijk. Hierbij zijn gezamenlijke 
kernwaarden opgesteld.  

Ook dit jaar stond het gedrag en de sociale omgang met elkaar hoog op de agenda. Het gedrags- en pestprotocol 
zijn geactualiseerd en worden gehanteerd. Er komen steeds meer leerlingen met een zwaardere zorgbehoefte. 
Deze kinderen willen we een plek bieden naar onze mogelijkheden. Hierdoor zijn we steeds op zoek naar andere 
mogelijkheden ook door de samenwerking met externe instanties. 

We hebben bij de leeslessen nadrukkelijk aandacht gegeven aan het beleven van plezier bij het lezen. Regelmatig 
op een ontspannen een informatief/verhalend boek lezen is heerlijk en ook dat bevordert de leesresultaten 
positief. Het project ‘de Bieb op school’ is gerealiseerd. 

Halverwege het jaar 2018 zijn we verhuisd naar de, voor ons, nieuwe locatie. Dat heeft veel voorbereiding en 
energie gekost. Het onderwijs kan nu gegeven worden in een up-to-date schoolgebouw. Hierbij is oa intensief 
nagedacht over de inrichting van het plein, zodat er een veilige speelomgeving voor de kinderen is. 

Er is een samenwerking gestart met de Schutse in het kader van een voorziening voor jonge kinderen. Begin 2018 
is de DJK (Dagbehandeling Jonge Kind) gestart en heeft nu vorm gekregen in het eigen schoolgebouw.  

7.5.2 Onderwijsontwikkelingen - vooruitblik 
Het verder werken aan de professionele teamcultuur wordt voortgezet en uitgebouwd. Dit is van groot belang, 
juist ook op een kleinere locatie zoals wij dat zijn. Bovendien vragen de toenemende problematieken veel van ons, 
waarbij het samenwerken een voorwaarde is om het vol te kunnen houden. Er wordt nascholing gevolgd op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, autisme, rekenen, management, enz. 

Het werken aan de didactiek en de goede inzet van de rekenmethode is voortgezet. De leerlijnen van de methode 
‘Alles telt’ zijn ingevoerd. Er wordt een nieuwe taalmethode ingevoerd en er vindt oriëntatie plaats op de 
bruikbaarheid van de methode voor aanvankelijk lezen. 

Het rapport wordt gewijzigd. Dit is een behoorlijke complexe zaak, omdat dit invloed heeft op de wijze van 
informatie delen met ouders en de wijze waarop we informatie verkrijgen (waaronder toetsen). 

Tegelijk met de komst van de nieuwe IB-er gaan we de gehele zorgstructuur evalueren en indien nodig aanpassen. 
Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van een extern deskundige. 

7.5.3 Uitstroom van leerlingen 

Uitstroom gegevens – OPP (ontwikkelingsperspectief) 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald 10 18 20 0 0 16 

Ontwikkelingsperspectief gehaald 80 63 73 78 100 84 

Totaal  90 91 93 78 100 100 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald 10 9 7 22 0 0 

Uit deze gegevens blijkt dat het onderwijs over het algemeen meer dan voldoende opbrengsten geeft. Een enkele 
keer lukt het niet om het (uitstroom)niveau te realiseren wat wel mogelijk zou moeten zijn. In vrijwel alle gevallen 
betreft het dan echter leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek.  
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De laatste twee jaren zien we een hoger percentage leerlingen wat uitstroom betreft het ontwikkelingsperspectief 
niet heeft gehaald. Dit heeft verschillende oorzaken: ouders maken soms een andere keuze maken dan het 
schooladvies, en vaker dan voorheen wordt er voor een veiligere setting gekozen gezien de kwetsbaarheid van 
leerlingen. 

Totale uitstroom 

Een belangrijk punt is waar de leerlingen, die het onderwijs verlaten, naar toe gaan en welke ontwikkelingen daar 
over meerdere jaren in te zien zijn. Uit de hierna volgende gegevens blijken de grote niveauverschillen tussen de 
leerlingen. Bij het speciaal basisonderwijs loopt dat van ZML-onderwijs tot en met HAVO.  

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZML/VSO (*)    1   

PrO 4 7 8 4 3 4 

LWOO 4 3 5 4 2 1 

VMBO/BB   1    

VMBO/BK 1 1 1    

VMBO/GT 1  1   1 

Overig       

Toelichting: 

LWOO > dit betreffen kinderen van diverse richtingen met name BB en BK 

Uitstroom naar PRO 

Een ander kwaliteitscriterium blijkt het percentage uitstroom naar het praktijkonderwijs (PRO) te zijn. Landelijk is 
dit gemiddeld 36%. Stroomt meer dan 45% van de leerlingen uit naar het PRO, dan ziet de inspectie dit als een 
risicosignaal.  

Van de 304 SBO-scholen in ons land hebben met deze maatstaf 106 scholen een aanvankelijk risico, 60 een risico 
en 46 een ernstig risico. 

Schooljaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% uitstroom PRO  40% 64% 46% 44% 60% 66% 

Overigens kunnen we onze twijfel hebben bij deze risiconorm. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele vergelijking 
gemaakt met het instroomniveau van leerlingen, en er zijn grote verschillen tussen de leerlingenpopulaties van de 
scholen als we de gemiddelde intelligentie als uitgangspunt nemen. Dat is te zien in de in de tabellen bij de  
paragraaf leerresultaten 

7.5.4 Leerresultaten 
Begin 2013 heeft de inspectie conceptnormen (ondergrenzen) gepubliceerd voor het minimale niveau dat de 
leerlingen behaald moeten hebben als zij uitstromen in groep 8. Dit wordt bepaald met behulp van de LVS-toetsen 
voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. 

De norm voor technisch lezen is dat tenminste 80% van de leerlingen een DLE van 20 moet hebben gehaald. 
Intelligentie speelt hierbij geen rol. 

Hieronder staan de resultaten over de achterliggende 5 schooljaren. Op de meeste momenten zitten we boven de 
norm. We hebben deze normen opgenomen in ons beleid en zullen deze gebruiken als richtlijn. Tijdens de 
inspectiebezoeken in 2014 bij De Wijngaard en De Akker in Sliedrecht hebben beide inspecteurs hun waardering 
voor de -in hun ervaring opvallend hoge- opbrengsten uitgesproken. Daar zijn we dan ook heel content mee. 

Schooljaar 

Werkendam 

IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 

%  

Resultaat 

% 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Resultaat 

DLE 

2012-2013 78 80% 80% 32 36 30 36 34 

2013-2014 73 80% 82% 27 31 25 31 29 

2014-2015 79 80% 73% 31 35 29 33 29 

2015-2016 75 80% 78%(*) 28 26 27 26 27 
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2016-2017 75 80% 80% 28 19 27 25 21 

2017-2018 78 80% 67%(**) 30 31 29 34 30 

(*) Het is opvallend dat er veel kinderen zijn die hoger dan een DLE van 55 scoorden, 44% van het aantal kinderen. 

(**) Hierbij waren 2 kinderen met ernstige dyslexie. (dat is 33% van het aantal leerlingen) 

7.5.5 Oudertevredenheid de Akker – Werkendam 
Eens in de twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. Het eerst volgende onderzoek vindt 
plaats in 2019. In dit verslag nemen we de gegevens op van 2017. 

In 2017 hebben we een vernieuwde, digitale, ouderenquête afgenomen. Dit maakt het vergelijken met resultaten 
van eerdere jaren niet mogelijk. 41% van het aantal ouders hebben de enquête ingevuld. 

In de grafiek is de uitslag te zien van de hoofdonderdelen, dit is een gemiddelde van de subonderdelen. Elk 
hoofdonderdeel bestond uit 3 of meerdere vragen. Voorbeeld van een subvraag bij het hoofdonderdeel 
Leefklimaat in de groep is: kinderen hebben het naar hun zin in de groep. Op deze vraag kon men kiezen uit: 1 > 
dit klopt niet, 2 > dit klopt een beetje, 3 > dit klopt redelijk of 4 > dit klopt helemaal.  

Als de score onder de 3 uitkomt vraagt het om acties. Er was geen enkele score die onder de 3 heeft gescoord. Van 
de subvragen scoorde alleen de sfeer en inrichting van het gebouw onder de 3. Dat is goed verklaarbaar gelet op 
de huidige situatie. Medio 2018 verhuizen we naar een voor ons nieuw en echt schoolgebouw. 

 

 

7.5.6 Leerling enquête locatie Werkendam 
De leerling enquête is in 2018 afgenomen in 1 groepen bij 11 leerlingen. De resultaten zijn als volgt: 

Schooljaar 2018 

Veiligheidsbeleving 65% 

7.5.7 Klachtenregeling 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de schoolgids wordt de regeling in 
hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van de interne contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon en de secretaris van de klachtencommissie. 

In 2017 is er geen enkele klacht ingediend. 
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7.5.8 Werkdrukverlichting (Sliedrecht en Werkendam) 
Alle collega’s zijn ruimschoots voor de zomervakantie van 2018 op de hoogte gesteld van het feit dat er middelen 
ter beschikking komen om de werkdruk op school te verlichten. Tijdens een teambespreking hebben we in groepjes 
nagedacht over mogelijke oorzaken van werkdruk en daarvoor passende en effectieve maatregelen om dit aan te 
pakken. De knelpunten die vaak genoemd worden zijn: veel administratieve handeling rondom leerlingen(zorg), 
toename contacten externen en ouders > hierdoor meer gesprekken, ruimtegebrek, intensieve leerlingen (mn 
gedragsmatig), matige kwaliteit ICT, enz. 

Daarnaast waren er in de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen. We werken met vakleerkrachten 
gym. Er is een voorziening opgezet om leerlingen met meer zorgvraag intensief te kunnen begeleiden.  

De meest voorkomende aanpakken die genoemd werden, zijn: 

1. Meer ondersteuning van onderwijsassistenten en deze dan koppelen aan vaste groepen en uitbreiding 
van speciale zorgvoorziening; 

2. Verder professionalisering en coaching van personeel; 
3. Lesvrije dagen organiseren waar personeel administratief en voorbereidend werk kan doen; 
4. ICT omgeving verbeteren en ICT meer benutten om efficiënter te werken (digitaal toetsen, communicatie 

met ouders, groepsplannen, enz.) 

Punt 2 en 3 wordt al volop vormgegeven, hiervoor hoeven we de extra middelen niet te gebruiken. We kiezen 
ervoor om de middelen in te zetten voor uitbreiding oa (ook voor de speciale zorgvoorziening) en investeren in 
ICT.  

 We hebben voor 0.65 FTE extra onderwijs-assistentie ingezet met een totaalbedrag van € 8.608 

 De overige middelen hebben we ingezet voor ICT faciliteiten (Parro en ander materiaal) € 2.086 

7.6 De Rank – SO en VSO locatie Barendrecht en SO locatie Sliedrecht 

7.6.1 Onderwijsontwikkelingen voor SO en VSO gezamenlijk (terugblik) 
De Rank heeft gekozen voor het concept van Samen Opleiden (SAM). We willen opleidingsschool worden van 
Driestar Hogeschool. Dit is voor onze school een grote stap vooruit, omdat we nu voor het eerst ook stagiaires van 
de Hogeschool kunnen plaatsen. Eén collega wordt opgeleid tot schoolopleider en een viertal collega’s heeft de 
scholing voor mentor-plus gevolgd. 

Er is experttraining gevolgd door de werkgroep mediawijsheid. Tijdens een studiemiddag is ingegaan op de de 
media-attitude: welke houding heb je in het omgaan met media? En gaat dit alleen over media of is het je 
levenshouding? De leerlijn is afgerond na feedback van het personeel, daar kan in 2019 mee worden gewerkt. De 
IPads zijn in gebruik genomen om meer oefengelegenheden te geven aan leerlingen voor lesinhoudelijke 
oefeningen en voor het omgaan met media. 

Triple-C wordt breed toegepast in ons onderwijs. Elk jaar worden trainingen voor georganiseerd om hier scherp in 
te blijven en nieuwe collega’s te scholen. In Sliedrecht is er opfrisavond voor ouders georganiseerd. We zijn met 
ouders en personeel in gesprek gegaan over concrete situaties die we tegen komen. We hebben samen gezocht 
naar een juiste manier om op moeilijk verstaanbaar gedrag te reageren en hoe dat kan binnen de principes van 
Triple-C. 

De structurele borging van de vier hoofdleergebieden is een blijvend speerpunt. Voor ieder van deze 
hoofdleergebieden is een collega uit het team verantwoordelijk. De collega’s worden gepland (bij)geschoold op de 
didactiek en de werkwijzen van deze hoofdleergebieden. 

Voor het leren schrijven is onze wijze van werken aangepast en zijn nieuwe materialen aangeschaft. 

We hebben met het hele team een studie tweedaagse in Biezenmortel gehouden. Er is een start gemaakt met de 
voorbereiding op het nieuwe schoolplan. Andere onderdelen waren: een training gesprekstechnieken, scholing 
van de onderwijsassistenten op het directe-instructiemodel, autisme in de klas, leerstijlen in het onderwijs. 

In Barendrecht is thematisch werken bij de speel/werklessen in de jongste groep aangepakt. 

Als school hebben we kennis gemaakt met PCM (Process Communication Model). Alle leden van het management 
hebben inmiddels een profiel en in de teams zijn collega’s hier ook al in sommige situaties mee aan het werk. In 
toenemende mate hebben nu ook collega’s een profiel. Met PCM doen we recht aan de eigenheid van (en 
verschillen tussen) mensen. De focus is om elkaar als collega’s en ook de leerlingen beter te bereiken. Eén van de 
teamleiders is gecertificeerd als PCM-coach. 
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Er zijn veel vragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze loopt vaak langzamer dan de rest van 
de ontwikkeling en kan de leerlingen ernstig belemmeren in hun functioneren. We hebben ons georiënteerd op 
ZIEN! door middel van een korte scholing. Op grond van de eerste informatie is een vervolg gepland met 
enthousiaste collega’s van SO en VSO. Een aantal klassen is begonnen met een pilot in de klas: het in kaart brengen 
van de groep.  

Er is een ouderavond geweest over 'zorg en ondersteuning' door Helpende Handen, als een steun in de rug om 
ouders de weg wijzen naar hulpverlening en instanties ivm de soms ingewikkelde wetgeving en vele instanties. 

De cyclus voor Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken (HOGW) blijven we steeds ontwikkelen. We maken 
nu ook een beleidsmatige analyse op schoolniveau van de resultaten. 

7.6.2 Onderwijsontwikkelingen voor SO en VSO gezamenlijk (vooruitblik) 
De implementatie van Zien zal wordt gestart in het nieuwe schooljaar; 

Het ontwikkelplan voor de erkenning als opleidingsschool wordt geschreven en uitgevoerd. 

PCM zal verder worden ingevoerd en uitgediept. 

We blijven investeren in het vergroten van de kennis van onze medewerkers en het verkrijgen van 
onderwijsbevoegdheid. Dit doen we door de inzet van stagiaires van de Hogeschool, het opleiden van zij-
instromers, e.d. Ook volgen enkele onderwijsassistenten de nieuwe opleiding AD-PEP. 

7.6.3 Onderwijsontwikkelingen SO (terugblik) 
Een nieuwe doelgroep zijn leerlingen die qua IQ op de bovengrens zitten van het SO, en waar forse 
gedragsproblematiek speelt. We verdiepen ons in een andere aanpak door middel van een structuurgroep en door 
inzet van meer individuele begeleiding - in samenspraak met Jeugdhulp en het samenwerkingsverband. In 
Barendrecht is voor deze doelgroep een structuur-plus groep gevormd (één leerkracht, onderwijsassistenten, twee 
lokalen). Deze groep heeft veel begeleiding gekregen van een externe coach.  

In Sliedrecht is het ook geïnvesteerd om voor ieder kind onderwijs mogelijk te maken, ook wanneer dat niet binnen 
de schoolmuren past. Er is een nieuwe vorm van onderwijs opgezet. In samenwerking met SBO De Akker, en 
gemeente Molenlanden. Het doel is thuiszitten voorkómen en terugkeer naar het onderwijs voor leerlingen die 
niet meer aan het onderwijs deelnemen. Er is een pilot voorbereid in 2018 en deze is nu in 2019 gestart.  

De toename aan gedragsproblematiek zien we ook breder. Er wordt meer personeel op ingezet en intensiever 
samengewerkt met behandelaars zoals ASVZ. We hebben in de klas een externe deskundige een keer mee laten 
kijken in verband met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze gaf ons enkele handvatten hoe we de in de omgeving 
van de leerlingen meer structuur kunnen aanbrengen, deze worden toegepast en zorgen dat er minder 
grensoverschrijdend gedrag is in de groep.  

7.6.4 Onderwijsontwikkelingen SO (vooruitblik) 
Door de steeds complexere zorgvragen van leerlingen op school, is er steeds meer samenwerking met Jeugdhulp 
van verschillende gemeenten. We zijn in overleg over nieuwe manieren om zorg en onderwijs te combineren. Dit 
doen we door inzet van zorggelden op de locatie van school, maar we oriënteren ons ook op vormen van onderwijs-
zorgcombinaties buiten de deur. De samenwerking met Agathos wordt geïntensiveerd.  

We voeren in Sliedrecht gesprekken om beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen en zoeken naar 
een regelarme zo flexibel mogelijke inzet van zorg/begeleiding op school. Ook de Service Organisatie van de regio 
Zuid-Holland Zuid is hierin betrokken. Gesprekken worden gevoerd samen met De Akker. De mogelijkheden voor 
gezamenlijke scholing ivm een gezamenlijke aanpak richting de leerlingen, worden verkend.  

7.6.5 Onderwijsontwikkelingen VSO (terugblik) 
We werken in het VSO met Zedemo. Dat is een methodiek waarbij de arbeidsvaardigheden van alle VSO-leerlingen 
worden getraind, zoals sorteren, inpakken, wegen, samenwerken en monteren. De materialen zijn dit jaar opnieuw 
aangevuld. Collega’s worden steeds bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen.  

Leerlingen krijgen nu een training voor sociale vaardigheden met de methode ‘Ik ben speciaal’.  

De gymdocent van ons team heeft beleid opgesteld voor het gebruik van plein en geeft ook les aan de leerlingen 
op het plein. Dit bevordert de veiligheid en duidelijkheid. 
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7.6.6 Onderwijsontwikkelingen VSO (vooruitblik) 
Het organiseren van stages en het werken met het transitieplan en het portfolio blijven een belangrijk 
beleidsterrein. Externe ontwikkelingen bij gemeenten en het UWV vormen hierbij een zeker risico. Het eerlijk 
bepalen van het vermogen tot betaalde arbeid staat onder druk. De rol van de school is dan ook essentieel. We 
gaan als school nu ook een stagedocent gericht inzetten van leerlingen met een laag niveau uit de zorggroepen. 

7.6.7 Opbrengsten van het speciaal (voortgezet) onderwijs 
Ook in het speciaal onderwijs wordt de vraag aan de scholen gesteld of zij kunnen aantonen wat er daadwerkelijk 
met de leerlingen wordt bereikt. Voor De Rank, als school voor zeer moeilijk lerende leerlingen is hier geen 
gemakkelijk antwoord op te geven. We beoordelen deze ontwikkeling wel positief. Met de gehanteerde leerlijnen 
kijken we nu op kind-, groeps- en schoolniveau naar de resultaten in onze school. 

Uitstroom (V)SO 

Wij hanteren bij het in kaart brengen van de uitstroom de indeling die de onderwijsinspectie volgt: 

 Reguliere arbeidsplaats al dan niet met een subsidie 

 Sociale werkvoorziening/ sociale werkplaats/ beschermde werkomgeving 

 Arbeidstrainingscentrum welke niet verbonden is aan een mbo (ATC) 

 Arbeidsmatige dagbesteding 

 Activiteitengerichte dagbesteding 

 Zorg/behandeling zonder onderwijs al dan niet verbonden aan een ambulante of (semi-) residentiële instelling 
(bijvoorbeeld jeugddetentie en KDC) 

 

Uitstroom SO 

  2012 

2013 

2013
2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Totaal 

Reguliere uitstroom (op de leeftijd van 12 jaar) 

Praktijkonderwijs        

VSO – leerroute EG  1 1 3 1 2 1 9 

VSO – leerroute P 4 6 4 3 5 5 27 

VSO – leerroute PC  4 6 1 7 4 4 26 

VSO – leerroute C  1 1   2 4 

VSO – schakelklas PRO        

Zorgboerderij / KDC   1    1 

Tussentijdse uitstroom 

Speciaal basisonderwijs (SBO)  1 1 2  1 5 

Zorgboerderij 1      1 

Totaal (regulier+ tussentijds) 10 15 11 13 11 13  

 

Uitstroom VSO 

 2012 

2013 

2013
2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Totaal 

Reguliere uitstroom (op de leeftijd van 18/20 jaar) 

Reguliere arbeidsplaats al dan niet met een subsidie 1 2 1  2 1 7 

Sociale werkvoorziening/ sociale werkplaats/ 

beschermde werkomgeving 

3 2    1 6 

Arbeidstrainingscentrum  1 2     3 
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Activiteitengerichte dagbesteding 2 3 3 3 1 3 15 

Arbeidsmatige dagbesteding 2 3 1 5 4 4 19 

Belevingsgerichte dagbesteding    2 1  3 

Zorgboerderij        

Tussentijdse uitstroom 

Andere school voor ZML   1 1  1 3 

Activiteitengerichte dagbesteding        

Arbeidsmatige dagbesteding 1      1 

Praktijkonderwijs (PRO) 1      1 

School voor ZMOLK 1      1 

Belevingsgerichte dagbesteding    1   1 

Onbekend   1    1 

Thuiszitter met leerplichtontheffing      1 1 

Totaal (regulier+ tussentijds) 12 12 7 12 8 11  

 

7.6.8 Resultaten met betrekking tot uitstroom (uitstroomniveau) van het VSO 

Uitstroom uit het VSO per schooljaar 
Per leerroute is aangegeven of leerlingen uitgestroomd zijn 
conform de gevolgde leerroute uit het OPP, boven dat niveau, of 
onder dat niveau 

2013-
2014 

 

2014-
2015 

 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Aantal uitgestroomde leerlingen 12 5 11 8 9 

Leerrout
e 

IQ Uitstroom- 
niveau VSO 

      

EG < 35 Belevings-
gerichte 
dagbesteding 

Conform leerroute  1 3 1  

Boven leerroute      

Onder leerroute      

P 35-45 Activiteit-
gerichte 
dagbesteding 

Conform leerroute 3 1 3 1 4 

Boven leerroute  1   1 

Onder leerroute      

P-C 45-55 Arbeidsmatige  

dagbesteding  

Conform leerroute 7 1 5 4 3 

Boven leerroute    2 1 

Onder leerroute      

C > 55 Arbeid in een 
“regulier” 
bedrijf, onder 
toezicht 

Conform leerroute 1     

Boven leerroute 1 1    

Onder leerroute      

Toelichting  

In 2015-2016 zijn 12 leerlingen uitgestroomd. Voor het eerst in jaren is er geen enkele leerling uitgestroomd naar 
de reguliere arbeidsmarkt. 4 leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeidsmatige dagbesteding, 3 naar 
activiteitgerichte dagbesteding en 3 naar belevingsgerichte dagbesteding. Twee leerlingen zijn tussentijds 
uitgestroomd: één leerling van 19 jaar oud is voor de herfstvakantie uitgestroomd naar belevingsgerichte 
dagbesteding omdat er het schooljaar daarvóór nog geen plek gevonden was waar ouders tevreden over waren. 
Een andere leerling, niet behorend tot de christelijke achterban van de school, is naar een andere ZML-school 
gegaan omdat dit de wens van ouders was.  
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In 2016-2017 zijn twee leerlingen met het in het OPP bepaalde uitstroomniveau van arbeidsmatige dagbesteding 
toch uitgestroomd boven hun niveau naar de reguliere arbeidsmarkt. De overige leerlingen zijn uitgestroomd op 
hun niveau: 4 leerlingen naar arbeidsmatige dagbesteding, 1 leerling naar activiteitengerichte dagbesteding en 1 
leerling naar belevingsgerichte dagbesteding.  

In 2017-2018 is een leerling met het uitstroomniveau van activiteitgerichte dagbesteding toch uitgestroomd naar 
arbeidsmatige dagbesteding. En een leerling met uitstroomniveau arbeidsmatige dagbesteding is uitgestroomd 
naar arbeid onder toezicht in een regulier bedrijf. Er is een leerling overgegaan naar een andere school voor VSO 
op wens van de ouders, en een leerling heeft met leerplichtontheffing het onderwijs verlaten. 

7.6.9 Resultaten met betrekking het didactisch eindniveau bij de uitstroom VSO  

Het didactisch eindniveau 
Bij het moment van het verlaten van de school wordt vastgelegd of 
leerlingen het eindniveau hebben behaald dat overeenstemt met hun 
gevolgde leerroute. 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Aantal uitgestroomde leerlingen 11 8 9 

Leerroute IQ Eindniveau 
volgens leerroute 

    

EG < 35 Niveau 4 Conform leerroute 1   

Boven leerroute 2 (niv. 5) 1 (niv. 5)  

Onder leerroute    

P 35-45 Niveau 6 Conform leerroute 1 1  

Boven leerroute 1 (niv. 8)  3 (niv. 9)  

1 (niv. 8) 

Onder leerroute 1 (niv. 5   

P-C 45-55 Niveau 10 Conform leerroute 4 6 3 

Boven leerroute   1 (niv. 12) 

1 (niv. 13) 

Onder leerroute 1 (niv. 9)   

C > 55 Niveau 14 Conform leerroute    

Boven leerroute    

Onder leerroute    

Toelichting 

In 2015-2016 is bij 6 van de 11 leerlingen het didactische eindniveau gelijk aan het streefniveau wat voor hun 
leerroute geldt. 3 leerlingen zijn boven hun niveau uitgestroomd. Opvallend is dat het hier allemaal EG- en P-
leerlingen betreft, blijkbaar profiteren zij optimaal van het onderwijs. 2 leerlingen zijn onder hun niveau 
uitgestroomd. Het betreft 1 leerling van leerroute P die vanwege haar kwetsbaarheid in een zorggroep is geplaatst, 
didactisch gezien vond zij echter minder aansluiting in deze groep.  Verder is er 1 leerling van leerroute PC onder 
zijn niveau uitgestroomd.  

In 2016-2017 is bij 7 van de 8 leerlingen het eindniveau gelijk aan het streefniveau. 1 leerling uit het 
uitstroomprofiel EG (belevingsgerichte dagbesteding) is boven het niveau uitgestroomd. 

7.6.10 Resultaten met betrekking tot bestendiging: 

Bestendiging 
De bestendiging op het uitstroomniveau wordt door de school 
gevolgd tot en met het 2e jaar na het verlaten van de school 

 

2012-
2013 

 

2013-
2014 

 

2014-
2015 

 

2015-
2016 

 

2016-
2017 

Aantal uitgestroomde leerlingen 9 12 5 12 7 

Nog op het uitstroomniveau 88,9% 91,7% 100% 92% 86% 

Niet meer op het uitstroomniveau 11,1% 8,3%  8%  

Onbekend     14% 
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Toelichting 

In het schooljaar 2013-2014 zijn 12 leerlingen uitgestroomd. Van deze leerlingen zitten er 11 nog steeds op 
hetzelfde uitstroomniveau (91,7%). Eén leerling is bij het schoolverlaten voor een deel uitgestroomd in het vrije 
bedrijf en voor een deel in arbeidsmatige dagbesteding.  

In 2014-2015 zijn 5 leerlingen uitgestroomd. Twee jaar later geldt voor alle vijf dat zij nog op hun niveau in de 
maatschappij hun plaats innemen.  

In juli 2016 zijn 12 leerlingen uitgestroomd. Eén leerling is bij het schoolverlaten voor een deel uitgestroomd in het 
vrije bedrijf (2 dagen) en voor een deel in arbeidsmatige dagbesteding (3 dagen). De uitstroom in het vrije bedrijf 
was boven het niveau van de leerroute, dat was nl. arbeidsmatige dagbesteding. Zowel wat betreft vak- als 
werknemersvaardigheden kon de leerling het niveau in het vrije bedrijf niet aan. De andere 11 leerlingen 
functioneren na 2 jaar nog wel op het niveau van hun leerroute. 

In juli 2017 zijn 7 leerlingen uitgestroomd. Ná schoolverlaten is 1 leerling verhuisd naar het zuiden van het land 
waardoor de Rank niet aan zijn nazorgverplichting kon voldoen. De andere 6 leerlingen functioneren no op het 
niveau van hun leerroute. 

7.6.11 Oudertevredenheid De Rank 
Eens in de twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. Het eerst volgende onderzoek vindt 
plaats in 2019. In dit verslag nemen we de gegevens op van 2017. 

In 2017 hebben we een vernieuwde, digitale, ouderenquête afgenomen. Dit maakt het vergelijken met resultaten 
van eerdere jaren niet mogelijk. De respons was 61%. 

Als de score onder de 3 uitkomt vraagt het om acties. Zoals uit de gegevens blijkt kunnen we echter juist spreken 
van zeer hoge waardering van de ouders voor de school en voor het onderwijs. 

Er was één score bij de subvragen die onder de 3 heeft gescoord. Dit betreft de vraag of ouders zijn geïnformeerd 
over de regelgeving m.b.t. meerderjarigheid van hun kind. Hier zullen we als school actie op ondernemen. 

 

7.6.12 Klachtenregeling 

Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de schoolgids wordt de regeling in 
hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van de interne contactpersoon, de externe 
vertrouwenspersoon en de secretaris van de klachtencommissie. 

In 2018 is er geen enkele klacht ingediend. 
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7.6.13 Inzet middelen voor werkdrukverlaging 
De Rank heeft voor het schooljaar 2018-2019 € 23.644 ontvangen. Om de juiste inzet van deze middelen te kiezen 
hebben we allereerst tijdens onze tweedaagse in oktober 2018 alle teamleden gevraagd om hier voor ideeën in te 
dienen. Uit het scala van mogelijkheden scoorde opvallend vaak dat niet alleen de leraren een verbetering van hun 
financiële positie zouden moeten krijgen, maar ook de niet-leraren van het team.  Het management van de school 
heeft deze optie toen als voorstel voorgelegd aan de leraren van het team, omdat deze inzet van de middelen dan 
met name hun collega’s ten goede kwam. Het resultaat van een gehouden stemming was: 22 leraren stemden 
vóór, 2 stemden blanco en 7 stemden niet.  

Vervolgens hebben we dit uitgevoerd door de niet-leraren naar rato van hun benoemingsomvang extra uren uit te 
laten betalen, over het jaar 2018, met als betaaldatum 18 januari 2019. Via de verantwoording van ons 
administratiekantoor blijkt dat we hiermee € 21.685,17 aan extra hebben uitgegeven. 
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8 PERSONEEL 

8.1 Personeelsontwikkeling 
De drie scholen hebben eind 2018 in totaal 221 personen in dienst met in totaal 102 FTE. In de grafiek hieronder 
is de ontwikkeling van de afgelopen jaren te zien. 

De personele situatie was het afgelopen redelijk dynamisch. Vacatures konden gelukkig allemaal ingevuld worden. 
Tussentijdse vervanging en invulling was heel ingewikkeld. We zijn overgegaan tot het doen van over benoemingen 
om fluctuaties in het lopende schooljaar beter te kunnen opvangen. Daarnaast is er uitbreiding nodig vanwege de 
toenemende intensiviteit van begeleiding. 

8.2 Verzuim en vervangingskosten 
Een belangrijk kengetal is het ziekteverzuimpercentage. Het verloop daarvan over 2011 tot 2018 is hieronder 
weergegeven. Het ziekteverzuim was een paar jaar geleden aan de hoge kant, wat met name veroorzaakt is door 
enkele langdurig zieke werknemers.  

Het ziekteverzuim is met name op de Akker en in mindere mate op de Wijngaard behoorlijk gestegen in 2018. Dit 
heeft te maken met aantal langdurig zieken. Vergeleken met landelijke cijfers binnen het speciaal onderwijs zitten 
we, als totale stichting, echter wel steeds beneden het gemiddelde van 6,7% (cijfers over 2017).  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal 125 118 120 125 151 173 194 213

FTE 79 79 82 85 93 102 109 124
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Een belangrijke analyse vormen de inkomsten en uitgaven rond de vervanging van personeel bij ziekte en 
zwangerschap. Vanaf 1 augustus 2013 zijn wij niet meer aangesloten bij het landelijke vervangingsfonds (VF), maar 
bij het vervangingsfonds van de scholen van de VGS, het VFGS. Het VFGS heeft als methode dat de loonkosten van 
een zieke medewerker worden vergoed na tien werkdagen, de eerste tien dagen zijn voor rekening van de 
werkgever. Het grote voordeel van VFGS is een veel lagere premie (3,85%) dan bij het VF (6,68%) terwijl de 
vergoedingen bij ziekte nu nagenoeg op dezelfde manier verlopen.  

Als werkgever moeten we nu zelf beleid maken, door de uitgaven voor vervanging die zelf gedragen zullen worden 
te begroten en door bij de invulling van de vervanging te letten op de kosten. In de begroting rekenen wij voor de 
kosten van vervangingen met een niet door uitkeringen gedekte kostenpost van 1,5% van de totale 
personeelskosten.  

Daarnaast wordt zwangerschap al enkele jaren vergoed via het UWV. De loonkosten van de zwangere 
medewerkers worden voor een bepaald percentage vergoed aan de werkgever.  

In 2018 ontvangen wij voor een bedrag van € 114.000 meer aan uitkeringen van het UWV en van VFGS dan wij aan 
kosten maken voor vervanging.  De aansluiting bij het VFGS bespaart ons veel kosten. Aan de andere kant is het zo 
dat wij bewust personeel benoemen boven de formatie, waardoor vervanging voor een deel uitgevoerd kan 
worden door personeel wat aanwezig is. Dan zijn de kosten echter niet goed meer in beeld te brengen. 

8.3 Toekomstgericht personeelsbeleid 
Het is van groot belang om te investeren in de kwaliteit van de personeelsleden. We stimuleren en faciliteren 
opleidingen en cursussen. Op alle scholen zijn er onderwijsassistenten die de opleiding tot leraarondersteuner met 
succes hebben gevolgd. Diverse nascholingen, opleidingen, cursussen worden door vele collega’s gevolgd. 

Om ook in de toekomst te voorzien in bekwaam en bevoegd personeel zullen we ons specifiek gaan richten op het 
(mede) opleiden en bekwamen van personeelsleden. Er worden middelen voor beschikbaar gesteld en 
personeelsleden krijgen opleidingen aangeboden. Intern wordt de begeleiding van bestaand personeel versterkt. 

We kiezen oa ook voor het concept van Samen Opleiden (SAM). Onze scholen worden opleidingsscholen van  
Driestar Hogeschool. Dit is met name voor het (V)SO een grote stap vooruit, omdat we nu voor het eerst ook 
stagiaires van de Hogeschool mogen plaatsen. Op elke school wordt één collega opgeleid tot schoolopleider en 
een aantal collega’s is gestart met scholing voor mentor-plus. 

8.4 Gesprekkencyclus 
In het personeelsbeleid werken we volgens het protocol voor “beoordelen en belonen”. Daarin is een tweejarige 
cyclus opgenomen die wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek. Elk functieprofiel is daarvoor uitgewerkt in 
resultaatgebieden en prestatie-indicatoren.  

We gaan ons oriënteren op een digitaal systeem wat gekoppeld is aan al bestaande systemen. Als we hiermee aan 
de slag gaan, zal dat ook van invloed zijn op de inhoud en vormgeving van de gesprekken. 

 
  

2018 PREMIE UITKERINGEN KOSTEN VERVANGING BALANS 
 

VFGS UWV VFGS UWV overig 

 

Akker 44.250 34.003 89.313 24.417 24.835 -74.064 

Rank 75.834 121.311 23.286 122.451 44.075 21.929 

Wijngaard 41.886 49.797 67.285 22.712 32.455 -61.915 

ABdienst 5.935      

TOTAAL 167.905 205.111 179.884 169.580 101.365 -114.050 
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8.5 Personeelstevredenheids onderzoeken 
De personeelstevredenheidsonderzoeken voeren we één keer in de twee jaar uit. De laatste keer was in 2017, 
waarvan we in dit jaarverslag ook de uitkomsten opnemen. In 2019 zullen we weer een tevredenheidsonderzoek 
uitvoeren. 

Een kernpunt in het beleid van de scholen is goed werkgeverschap en als uitwerking daarvan goed integraal 
personeelsbeleid. De missie en de doelen van de scholen worden gerealiseerd door de medewerkers, zij brengen 
die in praktijk. Om de kwaliteit van het personeelsbeleid te toetsen wordt per twee jaar de medewerker-
tevredenheid onderzocht.  

Op alle scholen zijn in 2017 de personeelstevredenheid onderzocht via een vragenlijst. Dit was dezelfde vragenlijst 
als in 2014. Met het totaalbeeld van alle scholen kunnen we heel blij zijn. De maximale score is 4.0. 

Als een score onder de 3 is vraagt dit om nadere analyse en acties. Dit is op de scholen ook uitgevoerd. Hieronder 
kunt u per school de resultaten zien. 

 

 

Toelichting 

Veel waarde hechten we ook aan de scores bij het onderdeel Imago. Hieronder vallen 3 subvragen. Bij de vraag 
naar de tevredenheid over het uitdragen van de identiteit scoort het team gemiddeld een 3,6. De tevredenheid 
over uit uitdragen van de onderwijsvisie van de school scoort een 3,8. En personeelsleden praten positief over de 
school, hier scoort het team een 4,0. 

In 2017 is er één onderdeel wat onder de 3,0 scoort. Dit betreft de mening van het SO-team over de huisvesting in 
Barendrecht. Met name de netheid en de hygiëne van de school is hier debet aan (2,1). Dit speelt ook bij het VSO 
en de algemene functies. Dit vraagt nadrukkelijk aandacht. Het gebouw is inmiddels 31 jaar oud en is ook overvol. 
In 2014 scoorde ook het schoolplein laag, maar dat is sindsdien helemaal vernieuwd. 

Andere subscores onder de 3,0 zijn: medewerkers spreken elkaar aan op gemaakte afspraken (2,9 in SO 
Barendrecht), medewerkers spreken zich uit tijdens overleg (2,9 in VSO), en de vraag over of de werkbelasting 
acceptabel is (2,9 in SO Barendrecht). 
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Het onderzoek van de personeelstevredenheid heeft een belangrijke functie vervuld in de teams binnen de 
(afdelingen van de) scholen. De resultaten zijn besproken en er zijn afspraken gemaakt om waar nodig bepaalde 
zaken te verbeteren. In totaal bevat de vragenlijst ruim 70 items. In bovenstaande tabel staat de uitkomst alleen 
weergegeven per aspect. 

Werkpunten in het algemeen zijn: kennis en kwaliteiten van medewerkers goed gebruiken; leren van elkaar; elkaar 
aanspreken op afspraken en een evenwichtige taakverdeling binnen het team. Wisselend per team spelen soms 
vragen rond de interne communicatie. Wat met name ook opvalt zijn de grote verschillen tussen de waardering 
van de huisvesting en de voorzieningen. Duidelijk is dat de situatie in Werkendam roept om een betere oplossing. 
Gelukkig zal die in 2018 worden gerealiseerd. Bij De Rank in Barendrecht was het met name het schoolplein dat 
aan verbetering toe was. Dat is inmiddels helemaal in orde gekomen. 

Naast de werkpunten vallen een groot aantal punten in positieve zin op. De persoonlijke betrokkenheid van de 
medewerkers is in alle teams heel sterk. Medewerkers vinden hun functie uitdagend en gaan graag nieuwe 
uitdagingen aan. Daarnaast scoort overal het aspect “presentatie/imago” ook zeer hoog op alle items: 
medewerkers zijn dragers van de identiteit, ze dragen de onderwijsvisie uit en spreken positief over hun school.  

8.6 ARBO 
Het Arbobeleid wordt door de drie scholen gezamenlijk uitgevoerd. De scholen worden hierbij binnen het contract 
van federatie Rijnmond ondersteund. Het Arbobeleid is uitgewerkt in drie hoofdrubrieken: Psychosociale 
veiligheid, Fysieke veiligheid en de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Jaarlijks worden controles uitgevoerd 
om de kwaliteit van ons beleid te waarborgen.  

De Stichting is ten behoeve van de beheersing van uitkeringen na ontslag aangesloten bij de stichting BWGS 
(Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). BWGS is een stichting die zich bezig houdt met 
het beheersen van het wachtgeldvolume van de bij de Stichting aangesloten scholen.  

BWGS betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel van de aangesloten scholen, onder de 
voorwaarde dat een schoolbestuur kan aantonen dat zij zich voldoende heeft ingespannen om ontslag van een 
personeelslid te vermijden en, voor zover mogelijk, een goed alternatief heeft geboden (binnen de school of 
daarbuiten).  
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9 AMBULANTE BEGELEIDING (dienstencentrum) 

Als dienst Ambulante Begeleiding uit de regio Randstad (Barendrecht en Gouda) zijn we het expertisecentrum voor 
de scholen uit ons samenwerkingsverband. Het is een enkele keer voorgekomen dat we, vanwege de specifieke 
problematiek, externe expertise hebben ingehuurd. Tegelijk investeren we dan in het opleiden van onze eigen 
mensen door ze met de expert mee te laten lopen. Het leren van een ander door te doen is een belangrijk 
uitgangspunt.  

Het jaar 2018 was opnieuw een enerverend jaar. Door de hoeveelheid aanvragen hebben veel van onze mensen 
extra inzet geleverd.  

Dit jaar zijn we ook gestart met een nieuwe vorm van Ambulante Begeleiding, namelijk Ambulante Begeleiding 
plus. Deze vorm van begeleiding is een aanvulling, een plus op de reguliere begeleiding. In hoofdzaak is de 
verdeling nu zo dat alles wat de begeleiding voor één leerling betreft via de reguliere AB verloopt en alles wat dat 
overstijgt via de AB plus. Wat we aanbieden via de AB plus is: School Video Interactie Begeleiding (SVIB), Kijken 
met Kinderen, Process Communication Model (zowel coaching als training), Coaching, GroepsAB en Scan 
Zorgstructuur. 

De dienst wordt aangestuurd door een teamleider. Naast het uitvoerende AB werk, verzorgt hij ook de coördinatie 
en de aansturing van het AB-team. Dit zorgt voor meer continuïteit, versterking van het AB-team en verbreding en 
verdieping van het aanbod. 

De teamleider neemt deel aan een landelijk overleg van coördinatoren binnen het samenwerkingsverband. Hier 
wordt kennis gedeeld en gezocht naar afstemming van de werkwijze.  

Voortdurende professionalisering van de ambulant begeleiders is erg belangrijk. Iedere ambulant begeleider 
schoolt zich bij, soms door het bijwonen van een congres of door het volgen van een cursus.  

Naast individuele ontwikkeling steken we ook in op de ontwikkeling van het team als geheel. Alle ambulant 
begeleiders hebben de PCM-basistraining gevolgd. Dit jaar is er verder gebouwd aan een professioneel 
leergemeenschap. Dit heeft onder ander geresulteerd is een aangescherpte visie. Maak kennis met het team van 
Ambulante Begeleiding Randstad en ontmoet mensen die jouw leerling zien als een kostbaar geschenk van God, 
levend in een gebroken wereld. 

Na elk traject wordt er aan de scholen gevraag om een evaluatie in te vullen. In de grafiek zijn de resultaten 
opgenomen van de evaluaties die de scholen hebben in gevuld. In totaal zijn er 175 evaluaties ingevuld.  
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10 HUISVESTING 

10.1 Historie voor huidige situatie 
De huisvestingssituatie voor onze scholen is in 2011 sterk gewijzigd. De hoofdlocatie van De Akker is met ingang 
van het nieuwe schooljaar gehuisvest in Sliedrecht. Op 17 september 2011 is dit gebouw feestelijk geopend. De 
openingshandeling is verricht door Mr. C.G. van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. 
Inmiddels weten we dat het ook in de praktijk een heel fijn schoolgebouw is. Voor de leerlingen uit het oostelijk 
deel van ons voedingsgebied is dit een grote verbetering. De reisafstanden zijn hier gemiddeld een heel stuk korter 
door geworden. Voor een deel van de leerlingen is het zelfs mogelijk om op de fiets naar school te komen. 

De nieuwe school is tot stand gekomen volgens een voor het primair onderwijs uniek concept. Het reformatorische 
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School is eigenaar van het gebouw, de gemeente Sliedrecht hevelt de 
inkomsten die de gemeente krijgt voor onze leerlingen over naar het samenwerkingsverband. Wat de situatie in 
Sliedrecht nog unieker maakt is dat de nieuwe school is gebouwd in combinatie met de Boazkerk van de 
Gereformeerde Gemeente. Op verschillende manieren wordt samengewerkt en worden waar mogelijk kosten 
bespaard.  

Bij de start van het schooljaar 2013-2014 kon, na twee jaar oponthoud, ook de nevenvestiging van De Rank in 
Sliedrecht, voor Zeer Moeilijk Lerende leerlingen van 4 tot 12 jaar, in gebruik genomen worden. In 2015-2016 
volgen nu inmiddels 27 leerling dit onderwijs, verdeeld over drie groepen. Het aantal leerlingen is hoger dan 
verwacht, deze nevenvestiging blijkt echt in een behoefte te voorzien. Juist ook voor deze leerlingen was de afstand 
tot Barendrecht soms een te hoge drempel.  

Alle lokalen die voor SBO en SO gebouwd waren zitten vol. Dat zou tot ruimtegebrek hebben geleid, omdat er voor 
kleinere subgroepen ook veel lokalen nodig zijn. We zijn dan ook heel blij dat het samenwerkingsverband twee 
lokalen, bij de bouw bedoeld voor een onderbouwlocatie van de Johannes Calvijnschool, inmiddels heeft 
overgenomen van de gemeente. Van deze ruimte wordt heel dankbaar gebruik gemaakt  

De Wijngaard is in 2011 verhuisd naar het voormalige schoolgebouw van De Akker aan de Petrus Camperstraat in 
Barendrecht. Om dit mogelijk te maken moest het gebouw wel worden uitgebreid. Dit is gedaan door een 
verbinding te bouwen tussen ons schoolgebouw en de naast ons gelegen Schaepmanschool. Het nieuwe gedeelte 
zijn we samen gaan gebruiken. Vanwege de groei van De Wijngaard hebben wij geleidelijk steeds meer hiervan in 
gebruik gekregen, totdat met ingang van het lopende schooljaar nu de hele nieuwbouw door ons in gebruik is 
genomen.  

10.2 Verslagjaar 2018 
De grootste verandering in het afgelopen verslagjaar was de situatie op de Akker in Werkendam. Eind april zijn we 
verhuisd naar het naastgelegen gebouw. Voorheen was de Sigmundschool hierin gevestigd. Dit gebouw is van 
2009. Voordat we er zijn ingetrokken zijn er nog aanpassingen uitgevoerd en heeft alles een opknapbeurt 
gekregen. Na jarenlang werken in noodlokalen kan er nu eindelijk les gegeven worden in een functioneel 
schoolgebouw.  

Op alle andere locaties zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd conform het onderhoudsplan. In 
Barendrecht zijn we op de mogelijkheden aan het onderzoeken naar voldoende huisvesting. Op dit moment is de 
huisvesting niet toereikend voor de Wijngaard en de Rank vanwege de groei van het aantal kinderen en met name 
ook de toename van complexiteit. Dit geldt overigens ook voor de locatie van de Rank en de Akker in Sliedrecht. 
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11 FINANCIËN 

11.1 De financiële positie 
De financiële positie per 31 december 2018 laat een gezond beeld zien. De geformuleerde minimum streefwaarde 
voor het weerstandvermogen wordt ruimschoots gehaald. Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 
december 2018 en 31 december 2017. 

11.2 BALANS  

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Materiële vaste activa 1.029.781  814.753  

Financiële vaste activa 24.377  23.836  

Totaal vaste activa  1.054.158  838.589 

Vorderingen 769.169  672.018  

Liquide middelen 3.038.143  3.098.263  

     

Totaal vlottende activa  3.807.313  3.770.281 

     

Totaal activa  4.861.471  4.608.870 
 

 

PASSIVA     

Eigen vermogen  3.610.164  3.441.783 

Voorzieningen  501.812  413.880 

Langlopende schulden  453  453 

Kortlopende schulden  749.041  752.753 

     

Totaal passiva  4.861.471  4.608.870 

Toelichting op de Balans 
a. De post financiële vaste activa bestaat uit het voor De Akker en De Wijngaard toekomende deel uit de reserve 

van het (oude) samenwerkingsverband WSNS. Deze gelden zijn vervolgens beleend bij dit 
samenwerkingsverband, met behulp van onze private middelen, omdat dit samenwerkingsverband zorg 
draagt voor de huisvesting van De Akker en De Rank in Sliedrecht.  

b. De post vorderingen bestaat vrijwel geheel uit nog te ontvangen rijksbijdragen. 
c. De post kortlopende schulden wordt hoofdzakelijk gevormd door de schulden aan leveranciers, te betalen 

belastingen en premies sociale verzekeringen en opgebouwde rechten aan vakantiegeld en –dagen van het 
personeel.  

d. De kortlopende schulden zijn nagenoeg gelijk aan de vorderingen.    

Financiële positie in het licht van het beoordelingskader v.d. commissie Don 

De Inspectie van het Onderwijs (OCW) hanteert ter zake het financieel beoordelingskader van een 
onderwijsinstelling kengetallen en signaleringsgrenzen voor het vermogens- en budgetbeheer. Hieronder geven 
wij deze weer voor onze scholen. 

 I  Vermogensbeheer         

Kengetal 2018 2017 2016 2015  2014 2013 Norm 

a. Solvabiliteit (2) 85% 84% 86% 83% 86% 81% min. 20% 

b. Kapitalisatiefactor 56% 59% 55% 54% 51% 44% max. 60% 



J a a r v e r s l a g  2 0 1 8     P a g i n a  36 | 47 

Berekening 
a. Solvabiliteit (2): (eigen vermogen + voorzieningen)/balanstotaal. 
b. Kapitalisatiefactor: (balanstotaal – gebouwen en terreinen)/totale baten. 

II Budgetbeheer         

Kengetal 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Norm 

a. Liquiditeit 5,08 5,01 5,62 4,54 5,02 3,84 > 0,5 en < 1,5 

b. Rentabiliteit 2,0% 6,9% 5,7% 3,5% 6,3 % 11,3% > 0% en < 5% 

Berekening 
a.  Liquiditeit: vlottende activa/ vlottende passiva. 
b. Rentabiliteit: exploitatieresultaat/totale baten. 

Beoordeling 
 De solvabiliteit is hoog, hiervoor geldt geen boven-norm. De solvabiliteit kan ook worden weergegeven als: 

eigen vermogen/balanstotaal. Dit wordt solvabiliteit (1) genoemd. Deze bedraagt per ultimo 2018 74% en is 
dus ook hoog. 

 De kapitalisatiefactor valt binnen de norm voor onze instelling.  

 De liquiditeit ligt boven de norm. 

 De rentabiliteit voor 2018 is gemiddeld. Voor wat betreft een beoordeling van de rentabiliteit nemen we het 
gemiddelde van de jaren 2013 t/m 2018. De rentabiliteit over deze jaren bedraagt gemiddeld 5,9%. Dit ligt 
iets boven de norm. 

We kunnen spreken van een gezonde financiële positie, die valt binnen het beoordelingskader van OCW. Gelet op 
de onzekerheden is dit ook erg belangrijk. 

11.3 Staat van baten en lasten, resultatenrekening 2018 

 Afwijking Realisatie  

2018 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2017 

     

BATEN     

Rijksbijdragen 722.000 7.948.571 7.226.276 7.155.571 

Overige overheidsbijdragen  12.286 16.900 11.492 

Overige baten 272.000 683.812 411.800 566.503 

TOTALE BATEN  8.644.670 7.654.976 7.733.566 

     

LASTEN     

Personele lasten 956.000 7.380.862 6.414.614 6.215.540 

Afschrijvingen  155.197 147.962 167.675 

Huisvestingslasten 76.000 441.143 365.420 366.047 

Overige instellingslasten 96.000 505.101 409.100 461.531 

TOTALEN LASTEN  8.482.303 7.337.096 7.210.793 

     

SALDO BATEN EN LASTEN  162.367 317.880 522.773 

     

SALDO fin. baten en lasten  6.014 5.500 9.345 

     

NETTORESULTAAT  168.380 323.380 532.118 

Toelichting op de resultatenrekening 2018 

De inkomsten zijn veel hoger dan begroot. De volgende zaken zijn hierbij van belang: 
a. De algemene verhoging van de salarissen in het onderwijs en de verbetering van de lerarensalarissen hebben 

veel extra inkomsten gegeven, die ook weer zijn uitgegeven. 
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b. We hebben middelen ontvangen voor het verlagen van de werkdruk. 
c. We hebben 3 zijinstromers die worden opgeleid. 
d. Op de peildatum van 1-2-2018 had De Rank meer leerlingen dan begroot, en ook meer leerlingen in de 

zwaardere bekostiging (categorie 3) dan begroot of krijgen wij voor leerlingen een tijdelijk extra 
ondersteuningsarrangement ter grootte van het verschil tussen categorie 1 en 3.  

e. De Rank heeft een uitkering ontvangen vanwege de liquidatie van REC Rijdrecht van € 62.000. 
f. Er worden in toenemende mate extra inkomsten gekregen voor de inzet voor zorgondersteuners als deze niet 

middels Zorg in Natura (ZIN) worden ingezet. Deze inkomsten zijn groter dan begroot. 

 

Wat de uitgaven betreft, zijn de volgende niet begrootte kosten gemaakt: 

 De salarissen van het personeel zijn verhoogd en het salaris van de leraren is sterk verbeterd. 

 Op alle scholen is extra personeel ingezet dan begroot, om verschillende redenen: 
o Er wordt soms gewerkt met overbenoemingen in deze tijd van personele schaarste. Hiervoor is na 

het vaststellen van de begroting een bestuursbesluit genomen. 
o Er is extra personeel ingezet voor complexe leerlingen en groepen. 

 Zowel De Akker als De Wijngaard heeft interim-IB ingezet voor de vervanging van IB-ers bij zwangerschap en 
ziekte.  

 Om de gerichte ondersteuning van complexe leerlingen te kunnen organiseren zijn extra kosten gemaakt in 
materiele zin.   

11.4 Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 bedroegen de investeringen € 370.000, terwijl er € 233.000 was begroot. De afschrijvingen bedroegen € 
155.000. De belangrijkste post zijn de investeringen in de nieuwe locatie van De Akker in Werkendam. Daarvoor 
was € 72.000 begroot maar is uiteindelijk € 146.000 geïnvesteerd, in meubilair, speelplein en aankleding van het 
gebouw. De Akker in Sliedrecht heeft de geplande investering in een nieuwe server en computer een jaar 
vervroegd. 

11.5 Verantwoording inkomsten/uitgaven ouderbijdragen 
Met de ouders wordt jaarlijks een overeenkomst gesloten voor de vrijwillige ouderbijdragen. In 2018 is besloten, 
op verzoek ook van de GMR, om geen algemene bijdrage aan de ouders te vragen voor de kosten van de vieringen 
en het afscheid van leerlingen. Wel vragen wij de ouders om een bijdrage voor een schoolkamp en schoolreis. 
Hieronder staan de richtbedragen genoemd, maar ouders kunnen ook beslissen een lagere of een hogere bijdrage 
te geven.  

 schoolkampbijdrage De Akker en De Wijngaard (groep 7 en 8): € 80,00 

 schoolkampbijdrage De Rank:     € 90,00 

 schoolreisbijdrage De Wijngaard en De Akker (groep 1 t/m 6): € 30,00 

In 2018 hebben de ouders in totaal voor € 33.603 bijgedragen. De kosten van de schoolkampen en schoolreizen 
zijn zoveel mogelijk ten laste gebracht van de ouderbijdragen. Voor het niet gedekte deel zijn deze uitgaven ten 
laste gebracht van de schoolexploitaties. Hieronder een overzicht van de inkomsten en de uitgaven. Ter 
vergelijking met voorgaande jaren zijn ook de kosten van de vieringen en het afscheid van leerlingen in het 
overzicht opgenomen. Wij zijn de ouders erkentelijk voor hun bijdragen.  

 

2018 De Akker De Rank De Wijngaard Totaal 

Ouderbijdragen 7.520 14.585 

 

11.498        

Kosten schoolkamp/-reis 7.837 16.924 13.369  

Balans - 317 -2.339 -1.851 -4.507 

Kosten Paas/Kerstfeest 1.593 1.342 3.259  

Kosten afscheid leerlingen 1.608 1.090 2.412  
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11.6 Giften en collecten van kerken, bedrijven en particulieren 
Jaarlijks ontvangen wij giften van een heel aantal kerkelijke gemeenten uit de achterban. In 2018 is via de kerken 
€ 10.554 ontvangen. Van bedrijven en particulieren ontvingen wij € 500 en een aantal giften specifiek voor het 
nieuwe schoolplein in Werkendam. In bijlage 2 zijn deze giften verantwoord. Wij zijn de kerkenraden en diaconieën 
en overige gevers dankbaar voor hun vaak jarenlange financiële ondersteuning van ons onderwijs. De gedachte 
zou post kunnen vatten of het wel noodzakelijk is dat kerken financieel bijdragen gezien de volledige bekostiging 
van het bijzonder onderwijs in ons land. In onze situatie is het echter wel zeker aan de orde. Onze stichting bestaat 
inmiddels 35 jaar en moest starten zonder startkapitaal. De steun uit de achterban heeft de stichting in staat 
gesteld om soms aanzienlijke investeringen te doen en bepaalde risico’s te durven nemen.  

11.7 Treasurybeleid 
Het bestuur heeft als beleid gekozen dat er geen gelden worden belegd of beleend. De beschikbare middelen 
moeten, indien nodig, direct kunnen worden ingezet t.b.v. het onderwijs. Er zijn spaarrekeningen geopend bij de 
Rabobank. Een uitzondering hierop zijn de middelen die ten goede komen aan onze stichting uit het positieve saldo 
van het oude SWV WSNS. Bij het afsluiten van het tijdperk van WSNS hebben we deze gelden geleend aan dit SWV 
omdat dit SWV het schoolgebouw in Sliedrecht exploiteert, en wij juist met De Akker en de nevenvestiging van De 
Rank daar gebruik van maken. De regels schrijven voor dat dit dient te geschieden uit de private middelen. 

Met het saldobeheer wordt geregeld dat alle middelen die niet direct nodig zijn voor het betalingsverkeer op deze 
spaarrekeningen worden gestort om rente te geven. Het bestuur heeft een treasurystatuut waarin het beleid is 
vastgelegd. Dit is in 2018 geüpdatet conform de toegenomen eisen die de overheid hieraan stelt. 

11.8 Financiële acties 
In 2018 zijn enkele kleine acties gevoerd. Voor het voeren van acties hebben we een protocol opgesteld voor 
controle en bewaking. De opbrengsten zijn besteed aan diverse goede doelen en aan het nieuwe schoolplein in 
Werkendam.  

11.9 Risicobeheersing 
Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. Het bestuur heeft daarom in 2014 samen met de andere 
reformatorische scholen voor S(B)O door de VGS, samen met een extern deskundige die goed ingevoerd is in de 
nieuwe bekostiging vanwege Passend Onderwijs, een goede begrotingstool laten ontwikkelen. 

Er is een strakke planning en controlecyclus waar het toezichthoudend deel van het bestuur toezicht op houdt. De 
school werkt met een Handboek Administratieve Financiële Organisatie, dat alle administratief-financiële 
procedures aangeeft. Tussen school en administratiekantoor VGS is een Service Level Agreement van toepassing. 

11.10 Beoordeling van de continuïteit 
Voor alle scholen van onze stichting speelt de vraag naar het toekomstbeeld. De belangrijkste ontwikkelingen die 
hier genoemd moeten worden, met de eventuele risico’s, zijn de volgende: 

a. Passend Onderwijs 

Ingaande het schooljaar 2014-2015 functioneren de nieuwe reformatorische samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs, voor PO en VO. Dit houdt onder meer het volgende in: 

 Afspraken over onze ondersteuningsprofielen voor SBO en SO en VSO, met in ons geval een nadrukkelijke 
bijdrage als ‘sluitstuk’ van het realiseren van een dekkend netwerk aan voorzieningen. Onderdeel daarvan is 
de nevenvestiging van de Rank in Sliedrecht die per 1-8-2013 van start is gegaan. 

 Afspraken over bekostiging (begroting). 

 Afspraken over het inzetten van onze expertise ten dienste van basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs (Ambulante Begeleiding). Met Berseba is voor deze dienstverlening een SLA overeengekomen, die 
ook steeds voorziet in een garantie van de werkzaamheden voor de duur van minimaal 1,5 jaar. 

 Afspraken over indicering van leerlingen, onze eigen rol daarin en die van de loketten van de SWV-en. 

Qua uitgangspunten zien we dat in de opzet van de meerjarenbegroting van beide samenwerkingsverbanden de 
positie van de speciale scholen goed is verankerd. 
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De Ambulante Begeleiding ten dienste van deze samenwerkingsverbanden is de achterliggende jaren sterk 
ontwikkeld.  

Risico’s 

De toekomst geeft wel aanzienlijke risico’s. Passend Onderwijs neemt immers thuisnabij onderwijs als vertrekpunt. 
Dit zou kunnen betekenen dat er minder leerlingen naar onze speciale scholen komen. Dit zou een trendbreuk 
betekenen, omdat we de laatste jaren steeds nog een lichte groei hebben gehad. Overigens is de deelname aan 
speciale voorzieningen niet hoog en gaan beide samenwerkingsverbanden er daarom vanwege de verevening fors 
op vooruit. 

Een ander risico is, dat het leerlingenvervoer steeds meer ter discussie staat, zeker het vervoer vanwege 
levensbeschouwelijke keuzes van ouders. Formeel is er nu een recht op vergoeding van vervoer naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke voorziening in het samenwerkingsverband. Als dit sterk verandert kan het voor 
bepaalde ouders onbetaalbaar worden om hun kind bij ons op school te plaatsen. 

Aanpak risico’s 

De laatste jaren hanteren wij bij nieuwe benoemingen zoveel mogelijk de maximale termijn voor een tijdelijk 
dienstverband.  

Wat het risico van het leerling vervoer betreft zijn de vertegenwoordigers van onze samenwerkingsverbanden 
volop aanwezig in de overleggen per gemeente. Daarnaast zullen de samenwerkingsverbanden alternatieven in 
kaart brengen om vervoer meer in (plaatselijke) vervoersstichtingen onder te brengen. Hier en daar zijn daar al 
goede voorbeelden van. Daarbij is het ook een voordeel dat de scholen in Barendrecht en Sliedrecht redelijk tot 
goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Ook is de gekozen spreiding van onze voorzieningen een gelukkige 
keuze geweest. 

 

b. Kwaliteit 
De SBO-scholen, de Akker en de Wijngaard, hebben te maken met nieuwe normen voor het inspectietoezicht. De 
betreft de ondergrenzen voor het beheersingsniveau van de basisvaardigheden aan het einde van groep 8, zoals 
elders in dit verslag weergegeven. De Rank heeft als SO- en VSO-school te maken met de kwaliteitswet speciaal 
onderwijs. Dit betekent dat we ons moeten gaan verantwoorden over de opbrengsten van dit onderwijs.  

Risico 
Als een school onvoldoende resultaten laat zien, kan dit leiden tot geïntensiveerd toezicht van de inspectie, met 
alle negatieve publiciteit eromheen.  

Aanpak risico 
In dit jaarverslag zijn we up-to-date qua hantering van de normen voor het SBO. De Rank beoordeelt de resultaten 
van het onderwijs op schoolniveau, maar normen zijn hiervoor niet beschikbaar. De recente positieve 
beoordelingen tijdens de inspectiebezoeken geven ons ook het vertrouwen dat het risico op alle scholen beperkt 
genoemd kan worden. 

 

c. Huisvesting 
Het is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de werkomstandigheden van het personeel van belang om goede 
schoolgebouwen te hebben. Daarbij komt ingaande 2015 het gehele onderhoud is gedecentraliseerd naar de 
schoolbesturen, alleen uitbreiding van het schoolgebouw, nieuwbouw en renovatie blijft een verantwoordelijkheid 
van de gemeenten. 

Risico 
Met name een toename van de kosten van het onderhoud bij oude(re) schoolgebouwen is een risico. Dit pakt erg 
verschillend uit voor onze scholen.  

 Voor De Wijngaard in Barendrecht is het risico beperkt. Recent is er veel onderhoud gepleegd (zowel door 
gemeente als door onszelf).  

 Voor De Rank in Barendrecht is het risico aanzienlijk. Het gebouw is 30 jaar oud en het opgestelde MOP heeft 
veel onderhoud in beeld gebracht.  

 Voor De Akker in Sliedrecht geldt dat het risico beperkt is. Wij maken extra middelen voor het onderhoud over 
aan het samenwerkingsverband en daarmee is dan alle extra onderhoud niet voor onze rekening. 

 Voor De Akker in Werkendam is het samenwerkingsverband nu verantwoordelijk. We krijgen in 2018 een bijna 
nieuwe school. Ook voor deze school is het risico daarmee klein. 

Aanpak risico 
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Voor De Rank zijn voorstellen opgesteld voor ‘achterstallig’ onderhoud of voor zaken die redelijkerwijs kunnen 
samenvallen met de 40-jaarstermijn. De gemeente kiest voor goed overleg met de schoolbesturen. Dit moet 
overigens nog steeds wel worden afgerond. 

 

d. Financiële onzekerheid 

Passend Onderwijs betekent voor ons dat er aanzienlijke veranderingen zijn opgetreden. Voor De Rank pakte dit 
voordelig uit, omdat er landelijk voor gekozen is om de landelijke GGL (gewogen gemiddelde leeftijd) als 
uitgangspunt te nemen. Ons personeelsbestand heeft een beduidend lagere GGL, dus zijn we als gevolg daarvan 
erop vooruit gegaan 

Voor de SBO-scholen kiest ons eigen samenwerkingsverband ook voor het hanteren van de landelijke GGL. Wat 
echter heel anders is geworden, is dat we per leerling bekostigd krijgen, naar de peildatum van 1 februari.  

Risico’s 

Er is dus het risico, dat we groepen niet helemaal vol krijgen en dat daarmee de bekostiging niet dekkend is voor 
de personeelskosten. Een ander risico vormt de spreiding van onze voorzieningen, het kan zijn dat op de ene plaats 
een teveel aan leerlingen is, terwijl op een andere locatie nog ‘lege stoelen’ zijn. 

Aanpak risico’s 

Wij pakken deze problematiek allereerst zelf aan, door afspraken met onze teams te maken. Wij zullen om te 
beginnen minder strak vasthouden aan de normale groepsgrootte. Er is daardoor meer flexibiliteit. Daarnaast 
bespreken we dit met de collega’s van de andere S(B)O-scholen in ons samenwerkingsverband en met het bestuur 
van het samenwerkingsverband Berseba. De ervaring is dat dit als een gezamenlijk vraagstuk wordt gezien. We 
hebben er vertrouwen in, en hebben daar nu ook vier jaar ervaring mee, dat deze risico’s niet onaanvaardbaar 
groot voor onszelf zijn. 

 

e. Sterke toename van inzet van jeugdhulp vanuit de gemeenten of via de WLZ 
Door de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de afbouw van de AWBZ constateren wij dat er 
een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nodig is. Dit geldt in sterke mate voor speciale scholen. 
Het zoeken van deze samenwerking is in het belang van de leerlingen en hun ouders, maar betekent wel een grote 
inspanning voor de scholen. 

Risico’s  

Er zijn verschillende risico’s te benoemen. 

 De overleggen kosten zoals gezegd de scholen veel tijd en energie van de schoolleiding. Dit kan betekenen 
dat de samenwerking soms niet of vertraagd op gang komt en we daarmee middelen onbenut laten die voor 
de extra ondersteuning van leerlingen nodig is. De extra inspanning is een kostenpost voor de scholen. 

 In toenemende mate komt deze samenwerking gelukkig inmiddels wel van de grond. De externe inzet van 
middelen vanuit de jeugdhulp kan zowel in natura (mankracht) als in financiële middelen (PGB) worden 
verstrekt. Als het laatste het geval is dan moeten de scholen hiervoor zelf extra personeel inzetten. De 
inkomsten zijn niet structureel waarmee de scholen risico lopen omdat er wel personeel is aangetrokken. 

Aanpak risico’s 

Om de samenwerking tussen de scholen en de gemeenten zo snel en zo goed mogelijk te realiseren heeft Berséba 
iemand in de arm genomen die deskundig is op dit gebied, om daarmee de samenwerking te stimuleren en te 
versnellen.  

Personeel wat heel duidelijk gekoppeld is aan de extra gelden vanuit de gemeenten geven wij waar mogelijk een 
projectbenoeming. Omdat we in feite doorlopend om personeel verlegen zitten, is het risico van boventallig 
personeel op dit moment nihil. 

 

f. Besturenfusie met scholen voor speciaal onderwijs te Gouda 
In het kalenderjaar 2018 zijn er intensieve besprekingen geweest met het bestuur voor speciaal onderwijs van 
Gouda. Na een gezamenlijke vergadering is besloten om VGS een onderzoek te laten uit voeren naar een mogelijke 
besturenfusie. Er is een stuurgroep ingesteld om het proces vorm te geven en te monitoren. Deze stuurgroep 
bestaat uit beide voorzitters, uit elk bestuur nog een lid, de directeur-bestuurder en een VGS medewerker. 
Daarnaast is er een werkgroep personele zaken gevormd.  
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Hoewel er een aantal beperkte risico’s te benoemen zijn, zijn er ook een aantal zaken die de organisatie versterken. 
Voor beide organisaties geldt dat er meer financiële slagkracht komt. Verder zijn we in staat om nog meer 
uitvoering te geven aan onze missie en ambities in de regio. Ook op het personele vlak zijn er diverse voordelen te 
benoemen, waaronder mobiliteit, professionalisering, uitwisselen van kennis, enz. 

Risico’s  

Er zijn verschillende mogelijke risico’s te benoemen. 

 Door de schaalgrootte kan er een te grote afstand ontstaan tussen toezichthoudend bestuur/ directeur-
bestuurders en de afzonderlijke scholen. Waardoor er te weinig gevoel blijft bij hetgeen zich op de werkvloer 
afspeelt. Bovendien is er een gevaar dat er teveel gedecentraliseerd wordt in verband met bijv. 
kostenbeheersing. 

 Om tot goede afstemming tussen beide organisatie te komen, met name op personeelsgebied, ontstaat het 
gevaar dat er veel overleg nodig is. Bovendien kunnen er bij het personeel gevoelens ontstaan dat, door de 
fusie, arbeidsvoorwaarden veranderen.  

 Aanpak risico’s 

Beide organisatie willen werken vanuit het Rijnlandse model, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk 
in de organisatie blijven liggen. Daarnaast is er, tijdens de fusiebespreking, uitdrukkelijk benoemd dat bestaande 
scholen hun eigenheid zullen blijven houden. Tot slot is het uitgangspunt dat een directeur-bestuurder ook direct 
leidinggevende is van één van de scholen. 

In het kader van afstemming van het personeelsbeleid zal er een werkgroep gevormd worden. Deze werkgroep 
wordt begeleid door VGS en bestaat uit personen van de verschillende scholen. De afstemming van de 
verschillende personeelsbeleidsplannen zal gefaseerd plaatsvinden. Hiermee zoeken we draagkracht binnen de 
verschillende organisatie.   

11.11 Begroting 2019-2021 
Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2018-2020 een meerjarenbegroting opgesteld. Er is voor 
2018 een investeringsplan vastgesteld van € 208.450. Hierin is begrepen een investering van € 72.000 voor 
meubilair en inrichting van het nieuwe schoolgebouw in Werkendam, € 45.000 voor de aanleg van zonnepanelen 
voor De Wijngaard, en € 40.000 voor de complete nieuwe inrichting van het kooklokaal van De Rank. Bij het 
opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de middelen die nodig zijn om het huidige kwaliteitsniveau 
te waarborgen.  

Onderstaand de meerjarenbegroting met het te verwachten verloop in de vermogenspositie voor de komende drie 
jaar. Deze uitwerking is aangevuld met de kengetallen uit de leerlingen prognose en personele inzet. De jaarlijkse 
toekenning van een hoger trede in de salarisschalen is wel doorberekend, maar er is geen rekening gehouden met 
een indexering van de rijksbijdragen en de overige baten. 

 

 2018 2019 2020 2021 

 Realisatie Begroting Begroting Begroting 

BATEN     

Rijksbijdragen 7.948.572 8.253.000 8.171.000 8.172.000 

Overige overheidsbijdragen 12.286 17.000 17.000 17.000 

Overige baten 683.812 440.000 440.000 440.000 

TOTALE BATEN 8.644.670 8.709.000 8.627.000 8.629.000 

     

LASTEN     

Personele lasten 7.380.862 7.492.000 7.650.000 7.756.000 

Afschrijvingen 155.197 174.000 172.000 170.000 

Huisvestingslasten 441.143 422.000 400.000 400.000 

Overige instellingslasten 274.508 206.000 191.000 191.000 

Leermiddelen 230.593 199.000 199.000 199.000 
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TOTALEN LASTEN 8.482.303 8.494.000 8.612.000 8.716.000 

     

SALDO BATEN EN LASTEN 162.367 215.000 15.000 -86.000 

     

SALDO fin. baten en lasten 6.014 3.000 3.000 3.000 

     

NETTORESULTAAT 168.380 218.000 18.000 -84.000 

 

KENGETALLEN LEERLINGEN EN PERSONEEL 

Leerlingaantal op de peildata 
waar de begroting mee rekent 

519 513 510 510 

Personele inzet in fte 

Directie 3,6 3,6 3,6 3,6 

Onderwijzend personeel 63,1 63,1 63,1 63,1 

Ondersteunend personeel 57,8 57,8 57,8 57,8 

TOTAAL FTE 124,5 124,5 124,5 124,5 

In het achterliggende jaar was er een behoorlijke toename van het aantal leerlingen. Voor de komende jaren 
verwachten we een stabilisatie. Tegelijk is dat heel moeilijk te voorspellen. Mede in verband met de toename van 
het aantal leerlingen was er ook een toename van inzet van personeel. Een andere reden voor de toename van 
het personeel is verzwaring van de problematiek van de leerlingen. Hierdoor is er meer begeleiding nodig. In de 
komende jaren zullen we investeren in het (mede) opleiden van personeel om hiermee het te verwachte 
personeelstekort in de sector het hoofd te kunnen bieden.  

 

Bij het opstellen van de vastgestelde begroting 2019-2021 is uitgegaan van een geraamd exploitatiesaldo 2018. In 
de onderstaande opstelling is het daadwerkelijke exploitatiesaldo 2018 doorberekend in de balansposities. 

 

VERMOGENS-ONTWIKKELING 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 1.054.158 1.149.173 1.058.230 928.679 

Vorderingen 769.169 495.000 495.000 495.000 

Liquide middelen 3.038.143 3.124.414 3.309.014 3.434.891 

VLOTTENDE ACTIVA 3.807.313 3.455.414 3.640.014 3.765.891 

TOTAAL ACTIVA 4.861.471 

 

4.768.587 4.862.244 4.858.570 

PASSIVA 

Eigen vermogen 3.610.164 3.822.714 3.840.548 3.756.794 

Voorzieningen 501.812 415.873 491.696 571.775 

Langlopende schulden 453    

Kortlopende schulden 749.041 530.000 530.000 530.000 

TOTAAL PASSIVA 4.861.471 4.768.587 4.862.244 4.858.570 
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12 J AARVERSLAG (G)MR 2018 

Inleiding 

In dit jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting voor speciaal 
onderwijs op Reformatorische Grondslag in de regio Zuid-Holland Zuid, willen wij  u informeren over onze 
werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. 

Medezeggenschap 

Onder het bestuur van de stichting zijn drie scholen verbonden. De Rank te Barendrecht, de Wijngaard te 
Barendrecht en De Akker te Sliedrecht. Op deze 3 scholen bestaat een medezeggenschapsraad bestaande uit 2 
personen uit de personeelsgeleding en 2 personen uit de oudergeleding. De afzonderlijke medezeggenschapraden 
vaardigen personen af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Contact bestuur en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De GMR hecht veel waarde aan de jaarlijkse vergadering met het bestuur. 

Op 22 maart 2018 heeft de GMR gezamenlijk vergaderd met het bestuur. Er is toen gesproken over de financiële 
positieve situatie van de stichting. Besloten is om de algemene ouderbijdrage voor het volgende schooljaar af te 
schaffen. De nieuwe regeling voor bestrijding van de werkdruk is besproken. Daarnaast is de GMR geïnformeerd 
over de ontwikkelingen die gaande zijn. Dit betrof voornamelijk het onderzoek naar een besturenfusie met de 
speciale scholen uit Gouda en de besprekingen rondom de nevenvestiging in Krimpen. Het bestuur zal de GMR 
blijvend informeren over de ontwikkelingen en tzt een overleg inplannen voor besluitvorming. Voor wat betreft 
de mogelijke besturenfusie zal het onderzoeksrapport begin januari 2019 worden besproken. 

Vergaderingen GMR 

De GMR heeft dit jaar hoofdzakelijk vergaderd over een eventuele besturenfusie met de Samuelschool en de Ds. 
N.H.  Beversluisschool uit Gouda. 

6 juni 2018 is er een eerste vergadering belegd samen de met GMR uit Gouda o.l.v. dhr. L.P. Nieuwenhuijse van de 
VGS. Op deze vergadering is een toelichting geven op het uit te voeren onderzoek. Hier zijn de randvoorwaarden 
besproken. 

Op 1 november 2018 zijn een aantal zaken besproken met een delegatie van de GMR. Hier werd de voortgang van 
het onderzoek besproken en ook werden de verschillen tussen de beide scholen zichtbaar gemaakt. 

In februari 2019 heeft de GMR ingestemd met de besturenfusie. 

De GMR wil in 2019 wel meer inhoud gaan geven aan de taken van de GMR. In het eindrapport aangaande de 
besturenfusie werden hiervoor ook aanbevelingen gedaan. Hiermee hoopt de GMR aan te slag te gaan. 

De afzonderlijke medezeggenschapsraden hebben in 2018 ook een aantal keren vergaderd. Hierin werden de 
school specifieke zaken besproken. 

Mutaties binnen de (G)MR 

Bij de verschillende medezeggenschapsraden zijn er wisselingen geweest.  Deze kwamen automatisch ook binnen 
de GMR.  

 

Als GMR bedanken wij het bestuur en directie voor de fijne samenwerking in 2018. In het bijzonder willen wij onze 
dank uitspreken over de constructieve en goede samenwerking op het gebied van de besturenfusie.  Als GMR 
werden we goed geïnformeerd over de ontwikkelingen.  

Als (G)MR zijn we verwonderd en dankbaar dat er nog reformatorische scholen mogen zijn. We wensen bestuur, 
directie en personeel Gods onmisbare zegen toe voor hun verantwoordelijke maar toch ook mooie werk. 

 

 

L. Joosse      W.J. Griffioen 

 

Voorzitter      Secretaris 
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13 BIJLAGE 1 VERANTWOORDING BESTEDING PRESTATIEBOX 

In 2012 is er een zogenaamd bestuursakkoord gesloten tussen de overheid en de PO-raad. Wij ontvangen voor de 
realisering van de ambities uit dit akkoord middelen onder de noemer van “prestatiebox”. 

Een aantal ambities uit dit akkoord komt overeen met het reeds gekozen beleid. Hoofdlijnen daarin zijn het werken 
aan goede resultaten en de invoering van de gesprekkencyclus. 

Hieronder worden de in ons beleid passende ambities uit het hoofdlijnenakkoord genoemd en kort beschreven. 
Daarbij hanteren we de nummering en de volgorde uit het akkoord. 

13.1 Ambities gericht op opbrengstgericht werken 

13.1.1 Ambitie 2: Scholen werken opbrengstgericht 
In het SBO werken wij al jaren aan het monitoren van de resultaten van de leerlingen en, de laatste tijd, van de 
resultaten van de groepen. Het ontwikkelingsperspectief is daarbij leidend. Er worden nu ook resultaatgesprekken 
gevoerd met de groepsleiding waarbij wij als norm het criterium hanteren, dat bij tenminste 80% van de leerlingen 
een vordering gerealiseerd moet zijn conform het ontwikkelingsperspectief. 

In het SO hebben wij bewust gekozen voor het invoeren van de leerlijnen en het daarop inschalen van de 
leerlingen. Met behulp van eisen behorend bij een leerroute wordt gecheckt of een leerling op niveau van de 
leerroute ontwikkelt. We werken nu met een cyclus Handelings- en Opbrengstgericht Werken (HOGW) op alle 
niveaus: leerling, groep en school. 

13.1.2 Ambitie 7: Scholen maken hun opbrengsten transparant 
In het jaarverslag publiceren wij al jaren de resultaten. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan spelen we daar snel op 
in.  

13.2 Ambities gericht op professionalisering 

13.2.1 Ambitie 8: De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs 
op verschillen binnen de klas is op orde 

Dit is juist één van de verworvenheden van het Speciaal (basis)onderwijs. Gezien de resultaten binnen het SBO is 
hier naar onze mening dan ook zeker sprake van. Er wordt voortdurend gezocht naar kennis, middelen en 
materialen om de leerlingen een stapje verder te helpen.  

Op de drie SBO-locaties is een meerjarige scholingscursus HGW gevolgd waarbij afstemming op de mogelijkheden 
van de leerlingen een centraal thema was en deze afstemming vastgelegd en verantwoord wordt in de 
groepsplannen die meerdere keren per jaar worden opgesteld. 

In het (V)SO is de invoering van het werken met leerlijnen een grote innovatie. De doelgroepen MG en ZMOLK zijn 
een speerpunt. Verschillende collega’s volgen scholingen hiervoor.  

Onder deze ambitie scharen wij de professionalisering van ons ondersteunend personeel, dat op onze speciale 
scholen een belangrijk aandeel levert in de kwaliteit van het onderwijs. Zo nemen nu een 10-tal collega’s deel aan 
een opleiding voor lerarenondersteuner.  

13.2.2 Ambitie 9: De bekwaamheid van leraren mbt opbrengstgericht werken is 
op orde 

Dit sluit sterk aan bij de focus op ontwikkelingsperspectieven (SBO) en de inschaling van leerlingen op leerlijnen 
(SO). Wij hebben dit verweven met ambitie 11. Elke werkperiode wordt afgesloten met een evaluatie en een 
beoordeling van het groepsresultaat.  

13.2.3 Ambitie 11: Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid 
Wij vinden dat ons protocol beoordelen en belonen en de daarin gekozen 2-jarige cyclus van doelstellingengesprek 
> functioneringsgesprek > beoordelingsgesprek hier nauw bij aansluit.  
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13.2.4 Ambitie 12: Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren 
Voor ons is dit een randvoorwaarde. De laatste jaren hebben wij nauwelijks personeel met (veel) ervaring kunnen 
benoemen. De meeste nieuw benoemden zijn starters. Door interne coaching investeren wij in deze collega’s, die 
overigens binnen het SBO vaak reeds een LIO-stage op de school hebben uitgevoerd. Hiervoor zijn afspraken met 
Hogeschool De Driestar gemaakt. Een startende collega in het SBO wordt standaard het 1e jaar een dagdeel vrij 
geroosterd om een goede start te bevorderen. 

13.2.5 Ambitie 13: Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan 
geactualiseerde bekwaamheidseisen 

De directieleden hebben aan een zogenaamde “werkplaats leidinggeven” deelgenomen, waarin we in een 1,5 jaar 
durend proces ons de principes van de professionele cultuur en het daarbij passend leiderschap op een intensieve 
en persoonsgerichte manier eigen hebben gemaakt. Wij spreken ook onderling de taal die hierbij hoort en kiezen 
heel bewust voor de doorwerking daarvan binnen ons HRM-beleid.  

Als vervolg hierop zijn ook 6 collega’s met leidinggevende taken (adjunct-directeur, intern begeleiders en 
teamleiders) in deze werkplaats gestapt. 

Ons beleid is dat in 2018 elke school een geregistreerde schoolleider heeft.  
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14 Bijlage 2 overzicht giften 2018 

Protestantse Kerk Nederland 

Oud Alblas 300 Nieuw-Lekkerland 75 

Hersteld Hervormde Kerk 

Barendrecht 100 NN 223,60 

Schoonrewoerd 200   

Christelijk Gereformeerde Kerken 

Dordrecht 300 NN 450 

Barendrecht 100   

Gereformeerde Gemeenten 

Alblasserdam 500 Rotterdam-Centrum 400 

Aalburg 250 Ridderkerk Slikkerveer 250 

Barendrecht 250 Sliedrecht 125 en 250  

Brakel 250 Spijkenisse 100 

Dordrecht 100 Veen 300 

’s Gravenzande 45 Waardenburg 75 

Nieuw-Beijerland 500 IJsselmonde 231 en 273,75 

Ouddorp 100 NN  150 

Poederoijen 250 NN 500 

Puttershoek 55 NN 100 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Alblasserdam 400 Melissant 25 

H.I.A. 100 NN  1000 

Leerdam 500   

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Dordrecht 250 NN  100 

Krimpen aan den IJssel 250 NN 200 

Overige giften 

NN, bedrijf 500   

    

 

Op veel bankafschriften is niet aangegeven van welke kerkelijke gemeente/woonplaats de giften komen. Deze 
staan dan als NN genoteerd.  
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15 Colofon 

Hier worden de belangrijkste contactgegevens van de scholen weergegeven.  

Bestuur 

Directeur-bestuurders: J.F. Voorthuyzen en M.W. Aarnoudse 

Telefoon: 0180-611077 

Email: bestuur@speciaalonderwijsbarendrecht.nl 

Postadres bestuur: postbus 374, 2990 AJ Barendrecht 

Bankrekening: NL55 RABO 0172.4143.34 t.n.v. Stichting Speciaal Onderwijs 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41128128 

ZML De Rank SO/VSO/MG 
Directeur: J.F. Voorthuyzen - j.voorthuyzen@speciaalonderwijsbarendrecht.nl 

Teamleider SO Barendrecht: mw. A. Keus-den Hartog -  a.keus@derankzml.nl 

Teamleider SO Sliedrecht: mw. J. Vogel-Verhage - j.vogel@derankzm.nl 

Teamleider VSO: mw. W.J. de Frel-Mudde – j.defrel@derankzml.nl  

Teamleider VSO: mw. H.J. Visser-Blok - h.visser@derankzml.nl  

Hoofdlocatie: 
Dorpsstraat-oost 3a, 2991 CR  Barendrecht 

Postadres School: postbus 374, 2990 AJ Barendrecht 

Telefoon: 0180-611077 

E-mail algemeen: zml.derank@derankzml.nl  

Website: www.derankzml.nl  

Nevenlocatie: 
Rondo 321 

3363 LB Sliedrecht 

Telefoon: 0184-410100 

SBO De Wijngaard SBO 
Directeuren: T.G.  Hogendoorn - t.hogendoorn@dewijngaardsbo.nl en J. Koppelaar - j.koppelaar@dewijngaardsbo.nl 

Petrus Camperstraat 1, 2992 KK Barendrecht 

Postadres school: postbus 280, 2990 AG Barendrecht 

Telefoon: 0180-615151 

E-mail algemeen: admin@dewijngaardsbo.nl  

Website: www.dewijngaardsbo.nl  

SBO De Akker, hoofdlocatie - Sliedrecht 
Directeur: M.W. Aarnoudse - m.aarnoudse@sbodeakker.nl 

Teamleider: F.Noorlander-Kolff - f.noorlander-kolff@sbodeakker.nl 

Teamleider: M.S. Kok-Baarda - m.kok@sbodeakker.nl 

Rondo 321, 3363 LB Sliedrecht 

Postadres school: Postbus 320, 3360 AH Sliedrecht  

Telefoon: 0184-410220  

E-mail algemeen: info@sbodeakker.nl   

Website: www.sbodeakker.nl   

SBO De Akker: nevenlocatie - Werkendam 

Teamleider: M. van Bokhoven - m.vanbokhoven@sbodeakker.nl 

Sportlaan 4a, 4251 GD Werkendam  

Telefoon: 0183-502711  

E-mail algemeen: info@sbodeakker.nl    
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