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1 Inleiding 

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de Vereniging over het in 2021 
gevoerde beleid. In het afgelopen jaar zijn binnen het bestuur veel onderwerpen besproken. In dit 
jaarverslag wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsterreinen die aan de orde 
zijn geweest binnen het bestuur. 
 
Ook in 2021 ging elke dag de Bijbel open. Aan de kinderen werd voorgehouden wat nodig is tot hun 
zaligheid. De oproep tot bekering klonk in de lessen door. Het is een grote verantwoordelijkheid die 
we samen met de ouders en verzorgers dragen, als we beseffen dat ieder aan onze zorg 
toevertrouwd kind een ziel heeft die voor de eeuwigheid is geschapen! Het is een groot voorrecht 
dat we onze Johannes Calvijnschool mogen hebben. De positie van het bijzonder onderwijs is in de 
huidige politieke situatie in ons land steeds minder vanzelfsprekend geworden. We denken aan de 
discussie rond het identiteitsprofiel. Laten we onze zegeningen tellen. Wat een onverdiende trouw 
van de HEERE! 
Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Dat kwam met name door de coronacrisis, die ook in 
2021 door het land ging. Veel ouders, kinderen en leerkrachten zijn ziek geweest door corona. 
Gelukkig zijn allen gespaard gebleven en mochten ze weer opknappen. 
De leerlingen hebben enkele weken in januari en februari afstandsonderwijs gekregen. Het was voor 
iedereen, zowel leerlingen en ouders als ook voor de leerkrachten, een zware tijd. 
Terugziende mag dankbaarheid ons vervullen dat het onderwijs elke dag weer gegeven mocht 
worden en de leerkrachten met de leerlingen konden zingen en bidden en uit de Bijbel konden 
vertellen. Psalm 78: 7 ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar 
Zijn geboden bewaren’. 
 
  

2 Identiteit 

De grondslag van de Johannes Calvijnschool is de onveranderlijke waarheid van het Woord van God, 
naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale 
Synode te Dordrecht in het jaar zestienhonderdnegentien.  
 
De missie van de school is: 

‘De Johannes Calvijnschool wil vanuit haar eigen identiteit haar plaats naast gezin en kerk 
innemen door de aan haar zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze 
des Heeren en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.’ 

 
Als doel van de opvoeding zien wij: 

‘De vorming van de mens tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende 
persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van God ontving, te besteden tot Gods 
eer en tot heil van het schepsel in alle levensverbanden waarin God hem plaatst’.  

 
We kunnen dus samenvattend zeggen dat elk mens door God geschapen is ‘opdat hij God Zijn 
Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, 
om Hem te loven en te prijzen’ (HC vraag en antwoord 6), als beelddrager Gods. Door onze zonden 
en onwil echter, al begonnen in het paradijs, voldoet niemand hier meer aan, tenzij hij/zij 
wedergeboren wordt. Daarom wil de school hen al vroeg onderwijzen uit Gods Woord. 
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De school wil de kinderen:  
• naar ons vermogen ‘helpen onderwijzen in de voorzeide leer’ (Doopformulier), 
• voorbereiden op een taak in de maatschappij, 
• voorbereiden op een plaats in een multiculturele samenleving. 

 
Eén van de kerntaken van het bestuur is het bewaken van de identiteit van de school. Bij het toelaten 
van leden en het benoemen van personeel is het toezichthoudend bestuur direct betrokken.  
 
De toelating is mogelijk voor leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders meelevende, belijdende 
leden zijn van één van de reformatorische kerkgenootschappen. Wanneer een kind de school wil 
bezoeken waarvan de ouders niet tot een van deze genoemde kerkgenootschappen behoren, beslist 
het bestuur. Elke toelating wordt geacht te geschieden onder de voorwaarde dat ouder(s) en/of 
verzorger(s) van de leerlingen zich onderwerpen aan de statuten van de school. Elke nieuwe ouder 
krijgt een aanmeldingsgesprek met de directeur-bestuurder en teamleider en/of intern begeleider. 
Tevens worden alle nieuwe ouders uitgenodigd op de kennismakingsavonden, waar de identiteit van 
onze school wordt uitgelegd. 
De leerlingen van de Calvijnschool komen bijna uitsluitend uit Veenendaal.   
 
 

3 Bestuur en Toezicht 

3.1 Organisatie 
 
Vereniging  
De school gaat uit van een vereniging, zoals in de statuten 
vermeld is: Vereniging tot het verstrekken van Schoolonderwijs 
op Reformatorische grondslag. 

Elk jaar is minimaal één Algemene Ledenvergadering waar het 
bestuur en toezicht verantwoording afleggen over het gevoerde 
beleid. Op 27 november 2019 zijn de statuten aangepast op de 
uitvoering van het one tier model. De vereniging is ingeschreven 
in het Handelsregister onder nummer 40477000. 

Op 31 december 2021 telde de vereniging 263 leden en 106 contribuanten. Op 31 december 2020 
telde de schoolvereniging 249 leden en 109 contribuanten. 
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal leden dus met 14 leden gestegen. Het aantal contribuanten 
is met 3 leden gedaald.  
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Bestuur 
De bestuurssamenstelling was per 31 december 2021 als volgt: 
 

  Nevenfunctie 
   

A. Morren 
T.J.C. de Jong (GG) 

Toezichthouder, voorzitter 
Toezichthouder, 2e voorzitter 

Bestuurslid van de stichting Hoornbeeck Beveiligen  
Geen  

M. Geuze (PKN) 
J.C. Valkenburg (GG) 

Toezichthouder  
Toezichthouder 

Geen  
Administrateur van de Adventkerk 

M. Prins (CGK) Toezichthouder  Raad van Toezicht Ichthus College  
C. van de Burgt (HHK) Toezichthouder  Penningmeester van het bestuur van de mannenvereniging 
G. Valkenburg (GG) Toezichthouder  Secretaris Stichting ICT Valley 

Voorzitter bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal 
Bestuurslid federatie ondernemersverenigingen Valleiregio 
 

   

In het verslagjaar 2021 werd door het bestuur en toezichthouders van de Calvijnschool negen keer 
vergaderd. 
 
De bestuurders en toezichthouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het is 
mogelijk dat zij een cursus of scholing, gerelateerd aan het bestuurswerk, declareren. Dit geldt ook 
voor de gemaakte reiskosten. 
 
Bestuursorganisatie 
In het jaar 2019 heeft het bestuur besloten om door te gaan in een one tier model, waar het bestuur 
en toezicht een toezichthoudend bestuur is geworden per 1 januari 2020. De directeur is 
toegetreden als directeur-bestuurder. Het toezichthoudend bestuur houdt een belangrijke rol bij 
identiteitsgerelateerde zaken.   
 
De directeur-bestuurder kan (leden uit het) toezichthoudend bestuur raadplegen als kennisbronnen 
op specifieke gebieden. In het toezichthoudend bestuur zijn de portefeuilles verdeeld. Er is een 
nieuw Toezichtkader opgesteld en vastgesteld door de toezichthouders. 
Het toezichthoudend bestuur heeft een aantal commissies benoemd op de portefeuilles financiën, 
personeel, onderwijs en huisvesting.   
In de vergadering van november hebben de toezichthouders en de directeur-bestuurder naar 
aanleiding van het Toezichtkader hun rol geëvalueerd. Het streven is om voor de toekomst ook 
inhoudelijke thema’s te bespreken. 
 
Interne beheersing en toezicht 
De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ verplicht schoolbesturen een scheiding aan te brengen in 
bestuur en toezicht. De wijze waarop is niet voorgeschreven; scholen hebben daarin een zekere mate 
van vrijheid. De code Goed Bestuur is hierbij leidend. Indien er zal worden afgeweken van deze code 
zal daarover verantwoording worden afgelegd. In het jaar 2021 is de nieuwe code Goed bestuur 
besproken in de vergadering van bestuur en toezicht. In een extra vergadering heeft een adviseur, de 
heer H. Beermann de code Goed bestuur met bestuur en toezicht toegelicht. 
 
De toezichthouders zijn betrokken bij benoeming, ontslag en schorsing van personeelsleden. Zij 
houden ook toezicht op het bestuur. De toezichthouders benoemen de externe accountant in 
samenspraak met de directeur-bestuurder. 
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In het kader van “Good governance” wordt de scheiding tussen uitvoering, besturen en toezicht 
geborgd door te werken vanuit de trits:  doen – willen – vinden.  
 
Willen (directeur-bestuurder): leidt tot een toekomst die past binnen de doelstellingen en integriteit 
van de organisatie 
Vinden (Toezichthoudend bestuur): leidt tot oordeelsvorming en legitimeert en versterkt daarmee de 
kwaliteit van de wilsuitspraken van de gemandateerd bestuurder 
Doen (Directeur-bestuurder / MT): leidt tot effectiviteit en efficiëntie. 
 
Het handelen van het bestuur is gelegitimeerd in de wettelijke bepalingen en de Code Goed Bestuur. 
Meer concreet rekent het bestuur het tot zijn verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kinderen 
op de school goed en genormeerd onderwijs mogen ontvangen, overeenkomstig de visie van de 
school.  
Statutair hebben de bestuursleden de volgende taken en bevoegdheden: 

- De toezichthoudende taak 
- De klankbord- en adviestaak 
- Verantwoording afleggen 
- De werkgeverstaak 

 
Onder de toezichthoudende taken worden in ieder geval de volgende taken verstaan: 

1. Goedkeuring van begroting, jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch 
meerjarenplan; 

2. Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code goed 
bestuur; 

3. Het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van middelen; 

4. Het aanwijzen van de accountant (die aan de toezichthouder rapport uitbrengt); 
5. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van deze taken en 

bevoegdheden in een jaarverslag. 
 
3.2 Verslag toezichthouders 
 
De toezichthouders werken vanuit de toezichtvisie en toezichtkader, dat in 2019 is vastgesteld. We 
verwijzen daarom ook naar deze bijlage. 
In deze visie heeft het toezichthoudend bestuur de taak om toezicht te houden op de directeur-
bestuurder met het oog op: 

• het belang van de vereniging,  
• het belang van de school  
• het belang van de maatschappelijke omgeving van de vereniging.  

Het bestuur legt verantwoording af aan de vereniging. 
 
 
De bestuursleden zijn in hun toezichthoudende rol medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
organisatie en het welbevinden van kinderen en personeel. Hun houding kenmerkt zich door 
uitgesproken vertrouwen en een kritische ‘tegenover’ (‘spiegelfunctie’) ten opzichte van de 
directeur-bestuurder. 
 
 
Bij de toezichthoudende taak is onderscheid te maken tussen: toezicht vooraf 
(goedkeuringsbevoegdheid) en toezicht tijdens en achteraf. Om de toezichthoudende taak goed uit 
te kunnen voeren, beschikken de bestuursleden over dit toezichtkader, dat richting geeft bij:  
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• de inhoudelijke beoordeling van het strategisch beleid van de bestuurder; 
• de inhoudelijke beoordeling van de bestuurlijke rapportages over standen van zaken 

(toezicht tijdens en achteraf);  
• de uitoefening van zijn goedkeuringsbevoegdheid zoals inzake de begroting, de jaarrekening, 

en majeure beleidsbeslissingen van de bestuurder (vaak: toezicht vooraf).  
Tevens dient het toezichtkader om richting te geven aan het eigen functioneren van het bestuur en 
reflectie hierop. 
 
Intern toezicht als het toezicht houden op en beoordelen van de kwaliteit van het bestuurlijk 
handelen zal steeds gericht zijn op de volgende verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder:  
1. De vraag of de directeur-bestuurder de identiteit inhoud geeft, bewaakt en bevordert 

(identiteit).  
2. De vraag of bij de directeur-bestuurder sprake is van een langetermijnvisie (strategievorming) en 

langetermijnplanning. 
De vraag of de dagelijks bestuurder deze ook weet te vertalen in concreet beleid en 
doelstellingen van de organisatie realiseert (beleidsvoering). 

3. De vraag of de directeur-bestuurder in staat is beleid uit te voeren en doelstellingen te 
realiseren, en of de directeur-bestuurder een gezonde en kwalitatief goede organisatie neerzet 
en in stand houdt (de basis op orde).  

4. De vraag of de directeur-bestuurder oog heeft voor de belangrijkste belanghebbenden (omgang 
met belanghebbenden, in casu de leerlingen, de ouders van de leerlingen) en voor de belangen 
van anderen zoals de gemeente, de rijksoverheid, het personeel, de lokale raden, de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de maatschappelijke omgeving.  

Daarnaast wordt in dit toezichtkader apart beschreven  
5. Hoe het toezichthoudend bestuur vorm en inhoud geeft aan haar rol van werkgever van de 

directeur-bestuurder. 
6. Hoe de zelfreflectie van de bestuursleden wordt vormgegeven. 
 
Uitwerking: 
Ad 1. Identiteit 
De bestuursleden beoordelen hoe de identiteit in de dagelijkse praktijk van de organisatie en naar 
buiten toe inhoud krijgt, bewaakt en bevorderd wordt. Naast de dagelijkse praktijk zit hier ook een 
doordenking in van de toekomst en het beleid van de school op het gebied van identiteit. 
 
Ad 2. Strategievorming 
De bestuursleden beoordelen of de dagelijks-bestuurder in staat is om voor de langere termijn een 
goed beleid uit te zetten voor de organisatie als geheel en voor onderdelen daarvan, dat recht doet 
aan de opdracht van de vereniging, de ontwikkelingen om ons heen en financieel verantwoord is. De 
bestuursleden willen tevens weten welke risico’s de realisatie van de strategie in de weg kunnen 
staan en hoe de dagelijks-bestuurder daarmee omgaat.   
  
Ad 3. De basis op orde 
De bestuursleden beoordelen of de bestuurder in staat is om strategisch beleid te vertalen in 
jaarplannen en een jaarbegroting en daar draagvlak voor te verwerven. In de begroting wordt, naast 
de opsomming van vaste uitgaven, een financiële vertaling gegeven van de plannen die op het niveau 
van de Vereniging als geheel op het programma staan. 
 
Ad 4. Omgang met belanghebbenden 
De bestuursleden beoordelen hoe de bestuurder met de belanghebbenden in en rond de organisatie 
c.q. de school omgaat en wat het oordeel over hun welbevinden, betrokkenheid en functioneren is. 
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Belangrijke belanghebbenden zijn ouders, leerlingen, personeel (al dan niet georganiseerd in de MR), 
lokale raden en externen zoals lokale overheden, kerken en Berséba en de directe schoolomgeving. 
  
In de Managementrapportage komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. Periodiek worden de 
toezichthouders geïnformeerd over de stand van zaken. De toezichthouders kunnen hierover vragen 
stellen en hun mening te vormen. 
 
Ad 5. Werkgeverschap 
Het toezichthoudend bestuur is de werkgever van de directeur-bestuurder. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid vindt er minimaal jaarlijks een gesprek plaats met de directeur-bestuurder, 
waarvan verslag gedaan wordt. Het gaat daarbij zowel over het bestuurlijk functioneren als het zich 
ontwikkelen als bestuurder. 
 
Ad 6. Verantwoording 
Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid in het afleggen van verantwoording over het 
functioneren. Voor een deel is dit reeds geregeld in de regeling rondom de jaarverslaglegging. 
Daarnaast is er de jaarlijkse verantwoording op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.  
Onderdeel van een professionele houding als toezichthouder is ook een kritische blik op zichzelf en 
de bereidheid te leren. Zelf-evaluatie is daarom een terugkerend onderdeel op de agenda.  
 
Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Daar worden o.a. het jaarverslag en 
het financieel jaarverslag gepresenteerd. Tevens worden verkiezingen uitgeschreven. 
De professionalisering en zelfevaluatie is een jaarlijks terugkerend agendapunt op de vergadering van 
de toezichthouders. 
Er is een profielen voor de toezichthouder opgesteld. 
 
Commissie toezichthouders: 

• Financiën (J.C. Valkenburg, M. Geuze en M. Prins) 
• Onderwijs (alle toezichthouders) 
• Personeel (C. van de Burgt, A. Morren en T.J.C. de Jong) 
• Voorzitter (A. Morren en T.J.C. de Jong 2e voorzitter) 
• Huisvesting (G. Valkenburg en A. Morren) 

 
 
Reactie namens de toezichthouders: 
Wij, toezichthouders van de Johannes Calvijnschool, hebben in het achterliggende jaar negen keer 
vergaderd, namelijk op 19 en 26 januari 2021, 16 maart 2021, 20 april 2021, 15 juni 2021, 21 en 28 
september 2021, 12 oktober 2021 en 16 november 2021. In deze vergadering hebben wij een positief 
besluit genomen over o.a. het jaarverslag en jaarrekening 2020, het jaarplan 2021 en de begroting 
2022. 
 
A. Morren namens de toezichthouders 
 
Rapportage  
 
In het Toezichtkader van de Johannes Calvijnschool komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• identiteit 
• strategievorming 
• basis op orde 
• beleidsvoering 
• omgang met de omgeving 
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In de bovenstaande thema’s komen personeelsbeleid, onderwijs en kwaliteit, financieel beleid, 
huisvesting en communicatie aan de orde. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het 
bestuur door middel van een door de besturen vastgesteld rapportagesysteem.  
 
Het bestuur en toezicht evalueren minimaal één keer per jaar het functioneren van het bestuur en 
toezicht. In het afgelopen jaar 2021 zijn belangrijke zaken besproken. De belangrijkste 
bespreekpunten waren de wijziging van de bestuurlijke inrichting, identiteit, corona en het 
onderzoek naar kinderopvang en buitenschoolse opvang. Tevens is de verkenning rond huisvesting 
nieuwbouw/verbouw en het Integraal Huisvestingsplan gestart.  
 
Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad op onze Johannes Calvijnschool telt acht leden, vier ouder en vier 
personeelsleden. Zij komen op gestructureerde momenten bijeen. Er zijn minimaal twee 
vergaderingen waar ook (een delegatie van) het bestuur en toezicht aanwezig is. Het jaarlijkse 
verslag van de Medezeggenschapsraad wordt uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.  
 

4 Onderwijs en kwaliteit 

Aanbod 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe 
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal 
en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van 
onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. 
 
Passend onderwijs 
Op onze basisschool volgen de kinderen onderwijs in een ononderbroken ontwikkelingslijn zodat de 
leerlingen in principe na acht jaar aan de eisen van de wettelijke kerndoelen voldoen. 
In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van het 
jonge kind. 
Bij oudere leerlingen staat de leerstof steeds meer centraal. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in een 
leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem werken we met drie verschillende leerstofniveaus 
zodat er recht gedaan kan worden aan de eigen gaven en talenten van de kinderen. In de klassen 
werken wij met groepsplannen waarin de drie verschillende leerstofniveaus naar voren komen. 
In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn of werkt een kind vanuit een speciaal 
programma in combinatie met een arrangement. De extra ondersteuning wordt in beginsel in de 
groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er kan extra begeleiding ingeschakeld 
worden door een onderwijsassistente of een Remedial Teacher. Dit geldt ook voor kinderen die een 
onderwijsachterstand hebben opgelopen. In samenwerking met de leerkracht en de intern 
begeleider wordt een passend programma uitgevoerd. De ouders worden hierin betrokken. 
 
Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die 
dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven: 

- Hoogbegaafdheid. Er is een leerlijn hoogbegaafdheid ontwikkeld. 
- Leerlingen met taal – spraakproblematiek, we kunnen deze TOS-leerlingen met onze 

expertise begeleiden. 
- Zorg voor blinde en slechtziende leerlingen. Op dit gebied heeft de school de nodige 

expertise en ervaring in huis. 
- Leerlingen met hechtingsproblematiek, pleegzorg- of adoptieachtergrond.  

We hebben een passend en preventief zorgaanbod voor leerlingen die problemen ervaren in hun 
basisvertrouwen, en daarbij in het bijzonder leerlingen met een pleegzorg- of adoptieachtergrond. 



 

Johannes Calvijnschool Veenendaal 

Jaarverslag 2021 
11 

Dit zorgaanbod betreft zowel de leerling, maar daarnaast ook de begeleiding en coaching van de 
betrokken leerkrachten. 
 
In het kader van Passend onderwijs wordt in Berseba verkend hoe we het onderwijs nog meer 
passend kunnen maken voor onze leerlingen. Gezamenlijk zoeken we hoe we dit verlangen gestalte 
geven naar inclusiever onderwijs. In Berseba wordt dit onderwerp in gezamenlijkheid opgepakt.  
Daar hoort onder andere bij dat het de vergaderingen van het ondersteuningsteam worden ingericht 
naar de toekomst om handelingsgericht integraal te gaan arrangeren. Daarnaast willen we het 
digitaal verwerken een plaats geven in de school. Daarmee kunnen leerlingen meer op hun eigen 
niveau werken.   
Omdat de school leerlingenzorg en Passend onderwijs erg belangrijk vindt, hebben we de middelen 
vanuit lumpsum en van Berseba besteed aan de intern begeleiders en onderwijsassistentie in de 
school. Vanuit bovenstaande optiek kunnen zij hun werk optimaal doen ten dienste van leerlingen en 
leerkrachten. Wij onderstrepen het belang van goede leerlingenzorg en Passend onderwijs. In het 
Ondersteuningsprofiel zijn de grenzen van de leerlingenzorg beschreven. 
Er is regelmatig overleg met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) over leerlingen met een 
zorgbehoefte. Het CJG is aanwezig bij de vergaderingen van het OT. Vanuit de school wordt gestreefd 
om het onderwijs en jeugdhulp nog meer op elkaar aan te sluiten. Vanaf november 2021 is een 
schoolmaatschappelijk werker aangesteld, die elke week één dagdeel op de school aanwezig is. De 
schoolmaatschappelijk werker is tevens onze CJG-medewerker. Daardoor zijn er korte lijnen tussen 
school en gezin.  De schoolmaatschappelijk werker wordt bekostigd uit de NPO middelen. 
 
 
Verantwoording besteding middelen Berséba en lumpsum 
De inkomsten vanuit Berséba hebben we besteed aan onderdelen die in het ondersteuningsplan 
genoemd zijn.  
De belangrijkste uitgavenpost is de inzet van personen die worden ingezet voor de leerlingenzorg. 
We denken daarbij aan de drie intern begeleiders, de remedial teacher en zes onderwijsassistenten. 
De leerlingen met een arrangement krijgen extra hulp en ondersteuning door één van de 
bovengenoemde personen. Daarnaast worden ook materiële middelen aangeschaft ter 
ondersteuning in dit arrangement.  
Een ander belangrijk onderdeel is het opzetten van het beleid en de uitwerking van hoogbegaafdheid 
op school. Met het Ichthus College wordt nagedacht over een doorgaande leerlijn voor leerlingen in 
de bovenbouw. In 2020 is gestart met een pilot premasterklas. 

Samenwerkingsverband Berséba 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. 
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische 
basisscholen en speciale scholen. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij 
aangesloten, maar ook de reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio 
Midden. 
Passend onderwijs is een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding, voorzieningen en 
structuren, zodat alle kinderen en jongeren tot 23 jaar zich optimaal ontwikkelen, en onder gunstige 
condities en ingebed in een sluitende, functionele en effectieve samenwerking van besturen die 
zorgplicht hebben. 
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van 
extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke 
ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 
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In regio Berseba Midden is in 2019 een pilot gestart integraal arrangeren. Dat betekent dat de 
ondersteuningsteamvergaderingen (OT) in school een belangrijke taak er bij krijgen en gestreefd 
wordt om zelf te kunnen arrangeren. Onze school doet mee aan deze pilot.   
 
Basisondersteuning 
Alle leerlingen op onze school hebben onze zorg nodig. Dit is in eerste instantie de taak van de 
leerkracht. De leerkracht volgt de kinderen door te observeren en door te toetsen. Meerdere keren 
per jaar worden er objectieve landelijk genormeerde toetsen afgenomen; de Cito-toetsen. De 
toetsuitslagen van Cito en van de methodetoetsen worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem 
(LVS). Deze uitslagen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Daarnaast worden 
observatielijsten ingevuld op sociaal-emotioneel terrein.  
Aan de hand van observatie en toetsing bepaalt de leerkracht hoe hij of zij handelt. De leerkracht 
biedt het onderwijs op een aantal niveaus aan om zo tegemoet te komen aan de verschillende 
behoeften van kinderen. Ieder kind is immers geschapen met zijn of haar eigen talenten. Kinderen 
die de basisstof niet aankunnen, krijgen extra instructie. Kinderen die de basisstof vlug beheersen, 
maken minder van de basisstof en krijgen daarna pluswerk of hoogbegaafdheidswerk. De 
leerkrachten werken volgens de principes van Handelings- en Opbrengstgericht Werken (HOGW). 
Deze werkwijze is erop gericht om niet te focussen op problemen, maar proactief te kijken wat 
kinderen nodig hebben. De leerkrachten stellen doelen voor de groep en werken hier naartoe. Er is 
een hoogbegaafdheidscoördinator aangesteld. Zij werkt het opgestelde beleid met betrekking tot 
hoogbegaafdheid verder uit. Er zijn een aantal speergroepen samengesteld uit kinderen die 
zorgvuldig geselecteerd zijn. Deze kinderen werken een middag per week op hun eigen niveau onder 
verantwoordelijkheid van de hoogbegaafdheidscoördinator.  
 
Extra ondersteuning 
Extra begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen kan zowel binnen 
als buiten de klas plaats vinden. De leerkracht wordt hierin bijgestaan door de intern begeleider (IB-
er), de onderwijsassistente en/of de remedial teacher (RT-er). De IB-er heeft daarin een 
coördinerende taak en de onderwijsassistente en RT-er vooral een uitvoerende taak. Bij sommige 
kinderen is het nodig om de schoolbegeleidingsdienst ‘Driestar Educatief’ in te schakelen. De 
orthopedagoog observeert, voert gesprekken en in enkele gevallen voert hij onderzoek uit.  
Voor een aantal kinderen maken we gebruik van ambulante begeleiding uit het speciaal 
basisonderwijs of van een andere instelling met specifieke kennis. Zes leerlingen werken met een 
ontwikkelingsperspectief. Er is in 2021 één leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO). 
Vanuit het samenwerkingsverband Berseba heeft de school een subsidie voor twee jaar gekregen om 
kinderen met zorgen rond hechting en gedrag beter te kunnen begeleiden. Dit project is nu 
afgesloten. 
 
Uitslag Centrale Eindtoets  
De Centrale Eindtoets is in 2021 afgenomen. In 2020 is de Eindtoets wegens corona niet afgenomen.  
Vanaf 2020 hebben we ons verdiept in de schoolweging en referentieniveaus. De gemiddelde 
schoolweging over drie jaar is 28,86. Onze gemiddelde schoolnorm bij 1F is 96% en bij 1S/2F is 65%. 
De gemiddelde referentieniveaus van onze school lagen op 96,2% en 68,1%. Daarmee lagen we iets 
boven de schoolnorm. 
Het komende jaar wordt opnieuw een gemiddelde opbrengst verwacht. Dit kunnen we ook zien 
vanuit de toetsen behorend bij het leerlingvolgsysteem. Het schoolbeleid voor de toekomst is om 
met de uitslag van de Cito-eindtoets en de tussentijdse toetsen op of boven de schoolnorm te 
houden. De opbrengsten van de tussentijdse Cito (methode)toetsen worden geanalyseerd en indien 
nodig hierop zullen we acties ondernemen. Met de leerkrachten worden de interventies besproken. 
In toenemende mate zijn de referentieniveaus voor de school van belang. 
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Van de 64 leerlingen uit groep 8 en één leerling uit groep 7 gingen in 2021 42 % naar het VMBO en 58 
% naar HAVO/VWO. Van deze leerlingen gaat 69 % naar het Ichthus College, 25 % naar het Van 
Lodensteincollege, de overige 6 % van de leerlingen gaan naar de Meerwaarde in Barneveld. 
 
Het onderstaande staatje laat de uitslag van de Eindtoetsen zien van 2021. 

 
 
 

   

 
Onderwijskundige veranderingen en kwaliteitszorg  
Het jaar 2021 werd voor een groot deel bepaalde door de corona pandemie. Daardoor zijn 
verschillende onderwerpen niet (geheel) afgerond. Er is in 2021 gewerkt aan de hand van een 
jaarplan. In dit jaarplan zijn de speerpunten genoemd die leidend zijn voor de ontwikkeling van de 
school en organisatie. Daarnaast worden jaarlijks vragenlijsten afgenomen over de kwaliteit van het 
onderwijs, deze worden geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. 
Het jaarplan 2021 is besproken met het team. De speerpunten in 2021 uit het jaarplan betroffen de 
volgende zaken:  
 

• Identiteit en vorming: De cirkel vorming met de woorden pelgrim, dienaar, burger en leerling 
hebben in de groepen inhoud gekregen, in elke groep worden lessen vorming gegeven. 
Daarnaast hebben we gekeken of de methode Stapp geschikt is voor onze school. De 
methode Stapp is een methode mediawijsheid. In juni 2021 hebben we besloten om de 
methode in te voeren en in het cursusjaar 2021 – 2022 een aantal lessen te geven. Deze 
lessen zijn gekozen in overleg met Driestar Educatief. Tevens volgen we de ontwikkelingen 
rond de leerlijn burgerschap. Het onderwerp is nog niet afgerond. In het schoolplan is ook 
ruimte genomen om meerdere jaren aan dit thema te werken. 

• Nieuwe methoden  
a. Engels: Er is een onderzoek gestart naar een nieuwe methode voor Engels. Er is 

gekozen na overleg met externen voor de methode Ipockets voor groep 1 t/m 4 en 
Big English voor groep 5 t/m 8. 

b. Sociale vaardigheden: Het traject rond de keuze met betrekking tot een methode 
sociale vaardigheden is nog niet afgerond. Het zal gecombineerd worden met 
burgerschap en persoonsvorming. 

c. Bijbelse Geschiedenis. Vanaf augustus is gestart met een nieuw vertelrooster voor de 
groepen 1 t/m 8. We blijven gebruik maken van Hoor het Woord 1.0. Voor de 
verwerking is gekozen voor Namen en Feiten (nieuwe versie) en voor de Catechismus 
Lerenderwijs van Andrea van Hartingsveld. Daarnaast zijn vertellingen vanuit de 
kerkgeschiedenis en zendingsgeschiedenis geselecteerd, die gegeven worden in de 
groepen 3 t/m 8.  

• Didactiek: De ontwikkelde kijkwijzers worden in school gebruikt, ook de technieken om beter 
les te geven (Teach technieken) worden verder ingevoerd. Door corona is er vertraging 
opgelopen. 

• Digitaal verwerken van de leerstof: in 2021 is het digitaal verwerken van de leerstof door 
middel van Gynzy verder uitgewerkt. In groep 6 is een start gemaakt met het verwerken van 
de leerstof door middel van Gynzy. Dit wordt vooral met rekenen ingezet.  
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• Hechting en gedrag: In 2021 is op studiedagen aandacht besteed aan hechting en gedrag. Er 
is veel overleg geweest met CJG. Dat heeft geresulteerd dat vanaf november 2021 voor één 
dagdeel per week een schoolmaatschappelijk werker in school aanwezig is.   
 

Opbrengsten  
Twee keer per jaar (januari en juni) worden de Citotoetsen voor de onderdelen technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en rekenen afgenomen. De opbrengsten (resultaten) van het onderwijs op 
onze school zijn gemiddeld boven het niveau van het landelijk gemiddelde. Er zijn schoolnormen 
vastgesteld. Door het afstandsonderwijs in 2021 zien we met name bij rekenen en spelling teruggang 
van de resultaten. Dit is nauwlettend gevolgd, er zijn ook acties op gezet. Deze acties hadden onder 
andere betrekking op de automatisering. 
In de gesprekken met de leerkrachten worden ook de resultaten van de groep betrokken. Het gaat 
dan niet alleen om lezen, rekenen en spelling, maar ook om het welbevinden van de leerling. Het  
pedagogisch leerlingvolgsysteem ‘Zien’ wordt gebruikt om de betrokkenheid en het welbevinden van 
de leerling te meten. Dit is ook een wettelijke verplichting. De uitslag hiervan is overwegend positief. 
Jaarlijks hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen.  
In de managementrapportages worden de opbrengsten twee keer per jaar besproken. We verwijzen 
voor de onderwijsresultaten naar www.scholenopdekaart.nl. 
 
Sociale veiligheid 
De school heeft een beleidsplan Veiligheid. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd. Jaarlijks worden 
vragenlijsten ingevuld door leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 over de sociale veiligheid. Over het 
algemeen levert dit een goede score op bij de onderdelen welbevinden, pestbeleving en 
veiligheidsbeleving. De veiligheidscoördinatoren werken jaarlijks de resultaten uit en komen met een 
analyse en voorstel tot aanpak. We vinden dit als school een belangrijk onderwerp en volgen dit 
nauwgezet.  
 
Coronacrisis 
De coronacrisis heeft er toe geleid dat door de maatregelen van de overheid extra aanpassingen 
gedaan moesten worden, zoals het gebruik van ontsmettingsmiddelen. Leerlingen hebben 
verschillende weken thuisonderwijs gehad.  Gelukkig heeft dit niet geleid tot aanpassing van de 
begroting.  
 
NPO (coronamiddelen) 
We krijgen middelen van de overheid om aandacht te geven aan leerlingen die achterstand hebben 
opgelopen op cognitief en sociaal emotioneel terrein. Onze school heeft een plan geschreven om de 
NPO gelden doelmatig te besteden. In dit plan is gestart met een analyse van de leerlingen en de 
resultaten. Dit heeft geresulteerd in de aanpak om leerlingen hulp te bieden bij achterstand, maar 
ook aandacht te geven op de gebieden gedrag, hechting en faalangst.  
Er is door de overheid een menu aangeboden, waar een keuze gemaakt kon worden. De school heeft 
gekozen voor de volgende activiteiten: 

- De middelen zijn uitgegeven voor het aanstellen van leerkrachten (klassenverkleining). 
Enkele leerkrachten konden hiervoor worden aangenomen. 

- Extra hulp voor begeleiding van leerlingen met leervertraging op cognitief gebied 
- Begeleiding van leerlingen individueel of in groepjes door onderwijsassistente en/of 

leerkracht 
- Begeleiding van leerlingen op sociaal emotioneel terrein 
- Training van leerkrachten op sociaal emotioneel terrein: hechting/gedrag en faalangst 
- Aanstellen van schoolmaatschappelijk werker voor één dagdeel per week (3 uur).  

Ongeveer 5% van de coronabijdrage wordt besteed aan het inhuren van personeel niet in loondienst 
(PNIL). 
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Het plan ‘Schoolprogramma’ is besproken in de vergadering van de MR. De MR heeft instemming 
verleend met het plan en de uitvoering daarvan. Ook de toezichthouders hebben kennis genomen 
van dit plan.  
 
Joh. Calvijnschool - Verantwoording middelen NPO 2021 
  Realisatie 
BATEN        154.547  
    
LASTEN   
Personele uitgaven   
Inzet onderwijzend personeel  (0,67 fte)          48.428  
Inzet onderwijsondersteunend personeel  (0,26 fte)          12.906  
Subtotaal         61.334  
    
Materiële uitgaven   
Diverse overige personele lasten          13.900  
Overige huisvestingslasten              506  
Overige leermiddelen            2.030  
Overige instellingslasten              651  
    
    
TOTALE LASTEN          78.422  
    
Resterend budget         76.125  
    

 
Internationalisering 
Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan internationalisering. Het omgaan met mensen 
uit andere landen en culturen krijgt veel aandacht op school. In het kader van burgerschap is dat ook 
en belangrijke opdracht voor ons. We leven in een internationale en interculturele samenleving. De 
kinderen worden op deze wijze in lessen ook toegerust voor de samenleving. Vanuit onze identiteit 
willen we ook onze (verre) naaste liefhebben, zoals God dat van ons vraagt.  
Binnen internationalisering zijn twee domeinen waar voortgang is gemaakt. Het vroeg vreemde 
talenonderwijs wordt voor de Engelse taal ook gehanteerd. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen 
de leerlingen les in de Engelse taal. Tevens worden studiereizen gehouden naar Engeland. Met 
behulp van de Erasmus – subsidie kunnen we deze reizen laten organiseren door het 
trainingsinstituut Exploring English. Voor de toekomst zal geïnvesteerd worden in een nieuwe 
methode Engels voor groep 1 t/m 8 en het aanbod van de studiereizen om de professionalisering van 
de leerkrachten in het beheersen van de Engelse taal.  
 
Inspectie 
De inspectie heeft een basisarrangement gegeven in 2017.  
 
Nascholing  

• Vanuit Berseba werden er, in het kader van de leerlingenzorg, regelmatig lezingen 
georganiseerd. Deze lezingen werden bezocht door een deel van het team.  

• Er zijn door MT-leden en interne begeleiders diverse bijeenkomsten van Berseba regio 
midden gevolgd. Deze bijeenkomsten hebben betrekking op kwaliteitsbeleid, leerlingenzorg 
en de professionalisering van het Ondersteuningsteam.  

• De teamleiders hebben intervisiemomenten met de andere teamleiders in Vebakowosz- 
verband. 
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• Het MT heeft twee keer een studiedag gehouden over thema’s die in het schoolplan 
vermeld, visie op identiteit en onderwijs en verdere professionalisering van het MT. 

• Nascholing en cursus rond de Engelse taal. 
• Er zijn individueel cursussen en opleidingen gevolgd. Deze hadden betrekking op:  

• Bartimeüs (arrangementen)  
• Hoogbegaafdheid 
• Persoonlijke ontwikkeling (coachingsgesprekken) 
• Dyslexie  
• Rekenen  
• Managementassistentie  
• Herregistratie schoolleider 
• Daarnaast zijn er ook individuele cursussen gevolgd. 

 
Verantwoording besteding prestatiebox 
Naar aanleiding van het bestuursakkoord voor de sector PO (gesloten tussen het ministerie en de PO 
Raad) heeft de school financiële middelen gekregen. Vanuit de doelstelling om goed onderwijs te 
verlenen, zijn de gelden besteed aan een aantal ambities. Deze ambities hebben betrekking op de 
didactische instructie, de aanschaf van nieuwe methodes en het gebruik van ict tijdens de lessen. De 
ambities zijn terug te vinden in de jaarplannen, zoals ook het jaarplan 2021. 
Er zijn onderwijsassistenten aangesteld die een deel van de leerlingenzorg overnemen, maar ook 
worden ingezet in de groep of een deel van de groep.  
De beginnende leerkrachten worden begeleid en ondersteund door de schoolleiding en intern 
begeleiders. Er is een inwerkplan aanwezig. Daarnaast volgen zij de cursus Werkplaats beginnende 
leerkrachten. Deze scholing wordt gegeven vanuit Vebakowosz, de samenwerkende scholen 
reformatorisch onderwijs in Veenendaal en omgeving.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Op basis van de nieuwe Code Goed bestuur onderzoekt het bestuur en toezicht welke nieuwe 
ontwikkelingen op de school afkomen en wat dit betekent voor het onderwijs. Gedacht wordt aan de 
verdere implementatie van burgerschap, het uitwerken van de referentieniveaus, maar ook visie op 
het onderwijs in relatie met het schoolplan 2023 – 2027. In het komende jaar/jaren zal de visie op 
onderwijs gekoppeld worden aan huisvesting. Het streven is om te komen tot een nieuwe of 
bijgestelde visie op het onderwijs voor de komende jaren, in relatie tot nieuwbouw/verbouw van het 
schoolgebouw. 
 
Schoolreizen 
De schoolreizen zijn in 2021 doorgegaan. 
Het bestemming was voor: 
groep 3 en 4: het Openluchtmuseum in Arnhem 
groep 5 en 6: Klim en avonturenbos in Goirle 
groep 7 en 8: Wildlands in Emmen 
 
Excursies en cultuureducatie 
Alle groepen mogen excursies organiseren die passend zijn bij het thema of project waar de kinderen 
aan werken. Vooraf wordt aan de directeur-bestuurder toestemming gevraagd en de ouders worden 
tijdig geïnformeerd. In het kader van cultuureducatie zijn enkele excursies uitgevoerd, naar bijv. de 
molen, de cultuurfabriek en het Airbornemuseum in Oosterbeek. Helaas was ook in dit verslagjaar 
niet mogelijk alle excursies door te laten gaan door corona. 
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5 Personeel en organisatie 

 
Strategisch personeelsbeleid 
Als personeel van de Johannes Calvijnschool werken wij vanuit onze missie en visie, gegrond op Gods 
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, aan goed Bijbels verantwoord onderwijs. Om aan deze 
opdracht te kunnen werken is een personeelsbeleidsplan geschreven. 
 
Verantwoordelijkheid   
Personeelsleden van onze school zijn aanspreekbaar op hun doen en laten en de kwaliteit van hun 
werk. De bereidheid om verantwoording af te leggen past bij transparant zijn. Op onze school doen 
mensen met toewijding hun werk. Onderwijs, vorming en opvoeding zijn taken waarbij 
vrijblijvendheid niet past. Vanuit een intrinsieke motivatie doen de personeelsleden hun dagelijkse 
werk met en voor de kinderen. Ze stellen zich daarbij dienstbaar op. De ontwikkeling en het 
welbevinden van de kinderen staan op de voorgrond.  
 
 
 
Schoolontwikkeling 
Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen 
een goede inzet en zijn vakbekwaam. De school werkt planmatig en resultaatgericht aan de 
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten bijdragen aan 
het bereiken van de missie  van de school. Scholing van het team, maar ook individueel, is daar ook 
een belangrijk onderdeel van.  
 
Organisatiebeleid 

In het personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan personeelsbeheer, personeelszorg en 
personeelsontwikkeling. Bij personeelsbeheer gaat het onder andere om formatiebeleid, taakbeleid 
en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Personeelszorg heeft vooral betrekking op 
arbeidsomstandigheden en ziektebeleid. De professionalisering en de gesprekkencyclus komt aan de 
orde bij personeelsontwikkeling. 
De personeelsleden verzorgen het onderwijs op basis van de visie van de school. Van de collega’s 
wordt verwacht dat ze loyaal aan de missie en visie van de school in hun functie staan. In de praktijk 
betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten 
behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. 
Een goed personeelsbeleid en een prettig, veilig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het 
personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school.  
Jaarlijks hebben de leerkrachten een functioneringsgesprek met de teamleider waar identiteit, 
werkzaamheden en persoonlijk ontwikkelingsplan aan de orde komen.  
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk verplichte 
documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
Eén keer per twee jaar wordt de personeelstevredenheidspeiling afgenomen. De uitslag van de 
peiling is positief, de actiepunten worden meegenomen in het beleid. 
 
De Calvijnschool gebruikt de metafoor van het Calvijnschip. De kinderen zijn de kostbare lading, er 
zijn drie zeilen: ouders, toezichthoudend bestuur, MR, MT en leerkrachten. We zorgen gezamenlijk 
voor onze kinderen. De masten wijzen omhoog, de verhouding met de Heere is zeer belangrijk. Dat is 
ook de identiteit van de school. Ook het kompas en de reddingsboei wijzen hierop. We zeilen naar de 
t(T)oekomst en gebruiken in ons logo de woorden ‘koersvast en kindgericht’.  
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De personeelsleden verzorgen het onderwijs op basis van de visie van de school. Van de collega’s 
wordt verwacht dat ze loyaal aan de missie en visie van de school in hun functie staan. In de praktijk 
betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten 
behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. 
Als personeel van de Johannes Calvijnschool werken wij vanuit onze missie en visie, gegrond op Gods 
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, aan goed Bijbels verantwoord onderwijs. Het 
personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. In het 
personeelsbeleidsplan zijn de onderdelen personeelsbeheer, personeelszorg en 
personeelsontwikkeling beschreven. In 2019 is het personeelsbeleidsplan opnieuw vastgesteld. 
 
Organisatiestructuur  
De Johannes Calvijnschool wordt geleid door directeur-bestuurder D. van Wijngaarden. Er zijn drie 
teamleiders: de heer B. Geldof leidt groep 1 t/m 4,  mevrouw A. van Reenen – Lambooij  is 
teamleider in groep 5 en 6 en mevrouw B. Dammers - van Horssen  is teamleider in groep 7 en 8.  De 
directeur-bestuurder en de teamleiders vormen gezamenlijk het Managementteam (MT). Ieder lid 
van het MT heeft eigen portefeuilles. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de 
school. Het MT vergadert één keer per vier weken.  
 
 
Organogram Johannes Calvijnschool 
 

 
 
De toezichthouders worden gekozen uit en door de leden van de schoolvereniging. Vanaf 2020 wordt 
gewerkt vanuit het one tiermodel met toezichthouders en een directeur-bestuurder, zoals hierboven 
beschreven. 
 
Sociaal jaarverslag 
Binnen het bestuur wordt regelmatig aandacht besteed aan het welbevinden van de 
personeelsleden. Arbeidsomstandigheden beïnvloeden immers sterk het welzijn van de werknemers. 
Op vastgestelde tijden worden er functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd 
door de teamleider met de betreffende leerkrachten. Ook de werkomstandigheden komen ter 
sprake.  
 
Alle leerkrachten zijn betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. In de persoonlijke 
ontwikkelingsplannen nemen zij ook schooldoelen op, zoals verbetering van de instructiekwaliteit en 
het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.  

Directeur / 
bestuurder

Teamleider
(Groep 1-4) 

Leerkracht 

Onderwijs 
assistent

Interne 
begeleider

Teamleider
(Groep 5-6) 
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Onderwijs 
assistent

Interne 
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Management 
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Twee leerkrachten (preventiemedewerkers) coördineren het arbobeleid. Zij dragen zorg voor een 
goede inventarisatie en hebben overleg met de directeur-bestuurder. Ruim 20 leerkrachten volgen 
de EHBO/BHV –cursus via het bedrijf van Wincoop Beveiligingen. Minimaal twee keer per jaar zijn er 
in beide gebouwen ontruimingsoefeningen gehouden. In het kader van het arbobeleid wordt het 
ziekteverzuim geregistreerd. Het beleid is er op gericht om dit zo laag mogelijk te houden, door 
bijvoorbeeld een goede jaarplanning en onderlinge taakverdeling te maken.  
Het ziekteverzuim is over het gehele jaar 2021 5,83 %. In 2020 was het ziekteverzuim 4,37 %. Enkele 
(3) leerkrachten waren langdurig ziek. Ook waren enkele leerkrachten door corona enkele weken 
afwezig. 
 
Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag.  
Als er sprake is van langdurige ziekte, melden we dit bij de arbo-arts en de casemanager. Deze 
voeren dan gesprekken met de leerkracht. We konden gelukkig in de groepen zorgen voor 
vervanging. De school is aangesloten bij het BWGS. De regels van deze instantie met betrekking tot 
het voorkomen van uitkeringen na ontslag worden gevolgd.  
In bovenbedoelde zaken wordt een casemanager ingeschakeld, die samen met de werkgever en 
werknemer zoekt naar de beste oplossing. De casemanager heeft namens de werkgever ook contact 
met het UWV.  
 
Toekomstige ontwikkelingen personeel  
Landelijk is de trend zichtbaar dat de vacatures voor leerkrachten en leidinggevende functies zeer 
moeilijk vervuld kunnen worden. We verwachten dat dit voor de Johannes Calvijnschool ook zal 
gelden. In onze regio hebben we met de Vebakowosz-scholen afgesproken om de SAM (samen 
opleiden)-studenten een plaats te bieden op onze scholen. Zij krijgen een vergoeding voor hun werk. 
We verwachten van deze stagiaires dat zij na hun studie op één van onze scholen werkzaam zullen 
zijn. Daarnaast is landelijk een reformatorische stichting opgericht ‘En dan ben je leraar’. Deze 
stichting stimuleert jongeren en ouderen na te denken om een baan in het onderwijs te zoeken, er 
zijn ook meeloopdagen beschikbaar op onze school. 
In het achterliggende jaar zijn alle vacatures op onze school vervuld, we rekenen op meer schaarste 
op de arbeidsmarkt. Echter, het is een feit dat de school nu nog open sollicitaties binnenkrijgt.  
We blijven vasthouden aan ons beleid met betrekking tot personeel en identiteit. We verwachten 
van alle personeelsleden dat zij overeenkomstig de identiteit zullen uitdragen in leer en leven. Het 
bestuur en MT moedigt de personeelsleden aan zich verder te professionaliseren, daar is budget 
voor gereserveerd. Naast de studiedagen op de teambijeenkomsten is het mogelijk om individueel 
een cursus te volgen. In de functioneringsgesprekken is dit jaarlijks een te bespreken onderwerp.  
 
Leeftijdsverdeling 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leeftijdsverdeling van het personeel. De gemiddelde 
leeftijd is  
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Per december 2021 waren 61 werknemers verbonden aan de school.  
In 2021 waren 4 MT-leden werkzaam, 7 onderwijsassistentes, een conciërge en twee 
managementassistentes. Daarnaast vervulden er verschillende stagiaires van Driestar Educatief, het 
Hoornbeeckcollege, Ichthuscollege en het Van Lodensteincollege hun stage op school. 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Na de benoeming worden de gegevens van de leerkracht doorgegeven aan het VGS. Het is voor een 
werknemer verplicht dat de VOG binnen is, voordat de werkzaamheden op school starten.  

Rouw en verdriet: 
In verschillende gezinnen was er verdriet. Verschillende ouders van leerkrachten zijn in 2021 
overleden.  
 
Vacatures: 
Per 31 december 2020 waren alle vacatures vervuld. Dit stemt tot dankbaarheid. Regelmatig komen 
er open sollicitaties binnen. 
 
Schoolbezoek: 
In overleg met de directeur-bestuurder bezochten verschillende leden van het bestuur volgens een 
vastgesteld rooster de school. Meestal vonden deze bezoeken in de ochtend plaats. Er werden twee 
bijbellessen gevolgd in een onderbouwgroep en bovenbouwgroep. Meestal werden aansluitend nog 
wat korte bezoeken aan andere groepen afgelegd. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het 
onderwijsondersteunend personeel. Door corona kon dit niet doorgaan. In plaats daarvan hebben de 
toezichthouders gebeld met de leerkrachten en het ondersteunend personeel. 
 
Klachtenregeling 
Het beleid rond klachten is vastgelegd in een document klachtenregeling. In de schoolgids is de 
klachtenregeling beschreven. Een door de directeur-bestuurder, het bevoegd gezag of de 
vertrouwenspersoon ontvangen klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit 
meteen wenst, of in de loop van de afhandeling die wens te kennen geeft, wordt de klacht 



 

Johannes Calvijnschool Veenendaal 

Jaarverslag 2021 
21 

doorgestuurd naar de klachtencommissie. Daarnaast zijn enkele vertrouwenspersonen bij de school 
betrokken. In het verslagjaar 2021 is er geen klacht binnengekomen bij de vertrouwenspersonen.    
 
Werkdrukmiddelen 
De werkdrukmiddelen zijn in 2021 besteed aan vervanging onder schooltijd en onderwijsassistentie. 
Een deel is besteed om een extra groep te creëren. In overleg met de werkdrukcommissie, bestaande 
uit team- en MR-leden hebben we de plannen besproken. Daarna zijn de ideeën op de vergaderingen 
van de bouwgroepen besproken, waarna de MR instemming heeft verleend. In de toekomst zal een 
deel van de middelen besteed worden aan verdere klassenverkleining.  
 
 
 
 
 
4. Huisvesting en Beheer 
 
Huisvesting 
We willen een goed geoutilleerd schoolgebouw houden, waar op een adequate wijze les gegeven kan 
worden. Binnen de financiële kaders geven we dit vorm.  
In 2021 is het meerjarenbeleid groot onderhoud in de begroting verwerkt. De directeur-bestuurder 
heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Veenendaal en de andere schoolbesturen over het 
Integraal Huisvestingsplan. Het Integraal Huisvestingsplan is per juni 2020 vastgesteld. In het 
Integraal Huisvestingsplan is opgenomen dat de Calvijnschool per 2026 DV verbouw/nieuwbouw 
krijgt.  Het is nog niet duidelijk of de Calvijnschool nieuwbouw krijgt. 
In 2021 is gestart met peuteropvang. Na een uitvoerig onderzoek is de organisatie Kibeo door het 
bestuur en toezicht uitgekozen om de peuteropvang vorm te geven. Per september is de 
peuteropvang gestart.  
Er zijn enkele gesprekken geweest met de wijkmanager van de gemeente, VVN, buurtbewoners van 
de wijk ‘Holle Kamp’, Montessorischool en de directie van de CSV over de verkeersveiligheid in de 
omgeving. Dit blijft een actueel thema. Het overleg heeft er toe geleid dat enkele aanpassingen in de 
buurt van het schoolgebouw Geerseweg en Duivenwal zijn genomen, zoals het aanleggen van 
verkeersdrempels en het verduidelijken van parkeerplaatsen. 
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Duurzaamheid 
In samenwerking met een adviseur van de gemeente Veenendaal is gezocht naar mogelijkheden voor 
duurzaamheden in beide locaties. Omdat de verwachting is dat in 2026 nieuwbouw/verbouw wordt 
verkregen, zijn grote investeringen niet zinvol. Enkele lokalen aan de Geerseweg zijn voorzien van 
nieuwe vloerbedekking, tevens zijn nieuwe bureaustoelen aangeschaft voor het personeel. De overige 
maatregelen worden meegenomen in de overweging voor komende jaren, afhankelijk van de 
nieuwbouw/verbouw van de school. 
 

Toekomstige ontwikkelingen: 
In de toekomstige nieuwbouw/verbouw zal door de gemeente een volledig energieneutraal gebouw 
worden neergezet. De gemeente Veenendaal vraagt wel een eigen bijdrage van het schoolbestuur 
van ongeveer € 100.000,- . In het kader van nieuwbouw / verbouw zal een financiële analyse worden 
opgesteld door VGS om de gespaarde middelen te zijner tijd op een goede en verantwoorde wijze te 
besteden.   

 
ICT en media 
Vanuit de gemeenschappelijke visie op ict-beleid is gestart met de digitale verwerking van de 
leerstof. In groep 6, 7 en 8 wordt gewerkt bij het rekenonderwijs met Gynzy. Dit krijgt een vervolg in 
andere groepen. 
In samenwerking met de gemeente Veenendaal heeft de school in 2021 opnieuw meegedaan met 
een project programmeren en Hackshield (cybercriminaliteit).  
 
Aantal leerlingen 
Op 1 oktober 2021 telde de school 534 leerlingen. In 2020 werden 529 leerlingen geteld. Een stijging 
van het leerlingenaantal van 5 leerlingen. De prognose van de gemeente Veenendaal geeft aan dat 
we een kleine stijging van het aantal leerlingen kunnen verwachten.  
De leerlingen van onze school komen nagenoeg allemaal uit Veenendaal. Deze leerlingen behoren 
hoofdzakelijk tot de (Oud) Gereformeerde Gemeente (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, 
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (Vredeskerk). 
 
Eind 2021 was het aantal groepen 22, waarvan 12 aan de Geerseweg en 10 groepen aan de 
Duivenwal. 
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6 Financiën 

6.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 

 
6.1.1 Staat van baten en lasten 
 
  

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021     
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 
 

      
Rijksbijdragen 

 
                2.994  

 
                3.298                   3.007             290  

Overige overheidsbijdragen 
 

                      6  
 

                     18                        -                 18  
Overige baten 

 
                     49  

 
                     62                        19               43  

Totaal baten 
 

                3.049  
 

                3.378                   3.026             352  
 

   
      

Lasten 
   

      

Personele lasten 
 

                2.506  
 

                2.597                   2.495             102  
Afschrijvingen 

 
                     73  

 
                     78                        80                -2  

Huisvestingslasten 
 

                   121  
 

                   116                      126              -10  
Leermiddelen 

 
                   123  

 
                   114                      127              -13  

Overige instellingslasten 
 

                     88  
 

                   117                      104               13  
Totaal lasten 

 
                2.911  

 
                3.022                   2.932               90  

 
   

      

Saldo baten en lasten 
 

                   138  
 

                   356                        94             262  
 

   
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -1  
 

                     -6                        -                  -6  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                  137  
 

                  350                       94             256  

 
        

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

         
  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 
Johannes Calvijnschool               136.000                345.098                 94.188       250.910  
Vereniging                     948                   4.769                        -             4.769  
Totaal             136.949              349.867                94.188      255.679  

 
6.1.1.1 Algemeen 
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de 
exploitatie en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan 
het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 
november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening 
mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het 
heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. 
Het beeld in de monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op 
de bekostiging.  

 

Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 
hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 



 

Johannes Calvijnschool Veenendaal 

Jaarverslag 2021 
24 

omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 
klas’. Hier is door de organisatie gebruik van gemaakt. Het totaalbedrag bedroeg ruim 37.000 euro. Al 
eerder waren er subsidies mogelijk voor inhaalprogramma’s buiten schooltijd.    

 

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de 
leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies, een 
BWGS-premierestitutie van 53.500 euro, een niet-begrote gemeentelijke subsidie van bijna 18.500 
euro en de NPO-bijdragen die vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra 
loonkosten waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving 
niet worden gematcht. Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 
hogere kosten laat zien. Hiervoor zijn in 2020 reeds baten ontvangen. In 2021 is deze matching door 
tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse 
indexatie. 

 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 
grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘Extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In 
de begroting wordt er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden 
gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De loonkosten laten als gevolg hiervan een 
vergelijkbare overschrijding zien.  

 

6.1.1.2 Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 
per categorie ten opzichte van de begroting. 

 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 290.000 euro. Dit is voor 58.500 euro toe te 
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO-
baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 154.500 euro aan extra baten. Daarnaast 
wijken de bijdragen voor Passend onderwijs 13.000 euro af vanwege een extra uitkering van het 
samenwerkingsverband welke in december is ontvangen. Ook de zorgarrangementen komen 1.000 
euro hoger uit. Ook de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ is hieronder gerealiseerd. Deze was niet 
begroot en bedraagt, zoals reeds vermeld, 37.000 euro. De begrote personele en materiële 
groeibekostiging is 20.000 euro hoger uitgekomen. Er is een niet-begrote subsidie studieverlof van 
ruim 3.000 euro vrijgevallen, evenals een subsidie internationalisering van 3.000 euro.   

 

Er waren vanuit de gemeente geen baten begroot. Wel is 18.500 euro subsidie arbeidsgehandicapten 
ontvangen. 
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De overige baten komen 43.000 euro hoger uit dan begroot. De baten van de school zijn 30.000 euro 
hoger onder meer door niet-begrote huurinkomsten à 11.000 euro, 10.000 euro subsidie vanuit 
Bartiméus, 1.000 euro extra vergoedingen schoolopleiders, 2.500 euro aan vergoedingen vanuit 
Vebakowosz, een afboeking van de premie voor het Vervangingsfonds van 2.000 euro en een 
uitbetaling van het UWV van 1.500 euro. De baten (20.000 euro) van de vereniging zijn hier tevens in 
meegenomen. Deze wijken 14.000 euro af van de begroting. Zo is er voor 10.000 euro aan niet-begrote 
giften ontvangen en 3.000 euro aan collectes vanuit de kerken. Ook vallen de ledencontributies 1.000 
euro hoger uit.  

 

De personele lasten komen op totaalniveau 102.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele 
lasten laten een overschrijding van 105.500 euro zien, terwijl de loonkosten op totaalniveau 3.500 euro 
lager zijn. De overschrijding van deze kosten kennen de volgende verklaringen: 

o De loonkosten komen in eerste instantie in totaal 184.500 euro hoger uit. Een deel hiervan 
wordt veroorzaakt door de CAO-wijziging. Deze is in november vastgesteld en met 
terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o De totale reguliere inzet komt 0,425 fte hoger uit dan begroot, wat tevens zorgt voor hogere 
loonkosten; 

o De vervangingsinzet laat een besparing zien van ruim 0,1 fte à 10.000 euro;  
o De overschrijding op de loonkosten wordt echter geheel gecompenseerd door de ontvangen 

uitkeringen à 188.000 euro. Eén van deze uitkeringen is de BWGS-premierestitutie van 53.500 
euro, welke niet was verwacht en is gecorrigeerd op de sociale lasten; 

o De overschrijding van 105.500 euro op de overige personele lasten is voor 81.500 euro 
veroorzaakt door hoge kosten voor extern personeel (inhuur teamleider en interim IB). Deze 
waren niet begroot, maar worden gedekt door de baten vanuit het NPO. Ook is 8.500 euro 
gedoteerd aan de personele voorzieningen, wat niet was begroot. De kosten voor 
bedrijfsgezondheidszorg zijn tevens ruim 8.000 euro hoger en de representatiekosten 
personeel laten een overschrijding van 6.000 euro zien. Daarnaast is nog een overschrijding 
op de kosten voor werving te zien. 
 

De afschrijvingen zijn 2.000 euro lager dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat er minder is 
geïnvesteerd dan was begroot.  

 

Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van 10.000 euro, onder meer door lagere 
kosten voor klein onderhoud en energie en water. 

 

Bij de leermiddelen is een voordelig resultaat zichtbaar van circa 13.500 euro. Dit is toe te schrijven 
aan lagere computer- en licentiekosten en kopieer- en stencilkosten.  

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 13.000 euro, wat voor 4.000 euro wordt 
verklaard door hogere lasten voor de school in de vorm van hogere administratielasten. Daarnaast zijn 
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de lasten (15.000 euro) van de vereniging hierin verwerkt. Deze zijn 9.000 euro hoger dan begroot 
door de aanschaf van boeken voor alle groepen.  

 

Er is geen rente begroot. Wel is ruim 6.000 euro aan rente / bankkosten gerealiseerd. 

 

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

 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Materiële vaste activa               334                335                355  
Totaal vaste activa              334               335               355  

       
Vorderingen               192                209                207  
Liquide middelen            1.870             1.512             1.253  
Totaal vlottende activa           2.062            1.721            1.460  

       
Totaal activa            2.395             2.056             1.815  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve            1.419             1.129                950  
Bestemmingsreserves publiek               110                 55                 98  
Bestemmingsreserves privaat                80                 75                 74  
Eigen vermogen           1.609            1.259            1.122  

       
Voorzieningen               442                437                439  
Kortlopende schulden               345                360                255  

       

Totaal passiva            2.395             2.056             1.815  
 

De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf 
opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  

 

In 2021 is er voor 76.672 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 
90.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 76.035 euro afgeschreven en 18.92 euro gedesinvesteerd, 
waardoor de boekwaarde van de activa iets is gedaald. De gerealiseerde investeringen hebben 
betrekking op de volgende categorieën: 
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ICT 32.847 euro 
Leermiddelen 22.052 euro 
Overige materiële vaste activa 15.010 euro 
Inventaris en apparatuur 6.763 euro 
Totaal 76.672 euro 

 

De ICT-investeringen bestaan voornamelijk uit de aanschaf van touchscreens en Chromebooks. De 
leermiddelen bestaan onder meer uit de aanschaf van Big English, Namen & Feiten en Lerenderwijs. 
Aan overige materiële vaste activa zijn investeringen zichtbaar in een glijbaan en kastanje palenwand, 
een betonnen tafelvoetbaltafel en klimwandpanelen. De investeringen binnen het inventaris en 
apparatuur worden veroorzaakt door de aanschaf van airco’s en een koelkast. Een deel van de 
investeringen is gedaan met behulp van het NPO-budget.   

 

De reserves zijn met 350.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
reserves.  

 

De voorzieningen zijn met 5.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is geen bedrag 
gedoteerd gedoteerd, maar is wel ruim 4.000 euro onttrokken (schilderwerk). Daarnaast is er op basis 
van het personeelsbestand rekening gehouden met vast bedrag per fte, waardoor de voorziening 
jubileumuitkering een hogere stand laat zien. Er is 9.500 euro gedoteerd en bijna 1.000 euro 
vrijgevallen. 

 

6.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

6.2.1 Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Onderbouw totaal 269 276 266 260 254 249 
Bovenbouw totaal 260 258 269 261 272 276 
Totaal 529 534 535 521 526 525 
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Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren trendmatig gedaald. De afgelopen twee jaar is een 
stabilisatie tot lichte groei van het leerlingaantal te zien. De komende jaren is rekening gehouden met 
een relatief stabiel leerlingaantal.  

 

6.2.2 FTE 
 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Leerkracht 26,80 27,75 29,01 28,95 28,09 28,09 
Onderwijsondersteunend personeel 6,14 5,35 5,48 5,03 4,40 4,40 
Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vervanging eigen rekening 0,18 0,78 0,60 0,60 0,60 0,60 
Totaal 34,12 34,88 36,09 35,57 34,09 34,09 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. In 2021 komt de inzet 0,76 fte hoger uit dan in 2020 door een hogere inzet leerkrachten en 
vervanging. De belangrijkste reden hiervoor is de inzet in het kader van het NPO en ziektegevallen door 
corona, waardoor extra vervangingsinzet is gerealiseerd. De komende twee kalenderjaren is ook nog 
extra inzet te zien als gevolg van de extra NPO-gelden. Vanaf 2024 wordt een reguliere inzet verwacht.   

 

6.2.3 Staat van baten en lasten  
 
  

2021  2022  2023  2024   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         
Rijksbijdragen              3.298               3.305                   3.277               3.093  
Overige overheidsbijdragen                   18                    14                        -                      -    
Overige baten                   62                    19                        19                    19  
Totaal baten              3.378               3.338                   3.296               3.112  

         
Lasten         
Personele lasten              2.597               2.861                   2.819               2.673  
Afschrijvingen                   78                    82                        90                    96  
Huisvestingslasten                 116                  111                      111                  111  
Leermiddelen                 114                  128                      128                  123  
Overige instellingslasten                 117                  110                      107                  107  
Totaal lasten              3.022               3.291                   3.255               3.110  

         
Saldo baten en lasten                356                   47                       41                     2  

         
Saldo fin. baten en lasten                    -6                    -                          -                      -    

         
Nettoresultaat                 350                    47                        41                      2  

 



 

Johannes Calvijnschool Veenendaal 

Jaarverslag 2021 
29 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de 
komende jaren positieve resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een vordering 
op het ministerie van OCW verwerkt van 130.000, wat de belangrijkste reden voor de daling van het 
resultaat is ten opzichte van 2021. Deze afboeking wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van 
de bekostiging per 1-1-2023. 

 

Voor 2024 is een resultaat rond de nullijn zichtbaar. Voor 2025 en 2026 zijn negatieve resultaten 
begroot. Er zal van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde 
resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken 
worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.  

 

6.2.4 Balans  
 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Materiële vaste activa               334                335                337                349  
Financiële vaste activa                 -                   19                 19                 19  
Totaal vaste activa              334               354               356               368  

         
Vorderingen               192                  -                    -                    -    
Liquide middelen            1.870             2.013             2.052             2.041  
Totaal vlottende activa           2.062            2.013            2.052            2.041  

         
Totaal activa           2.395            2.367            2.408            2.410  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve            1.419             1.381             1.367             1.314  
Best. reserve publiek               110                165                220                275  
Best. reserve privaat                80                 84                 84                 84  
Eigen vermogen           1.609            1.630            1.671            1.673  

         
Voorzieningen               442                437                437                437  
Kortlopende schulden               345                300                300                300  

         
Totaal passiva           2.395            2.367            2.408            2.410  

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
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Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen 
doordecentralisatie van huisvesting plaatsgevonden.  

 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren langzaam toe zullen 
nemen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; Chromebooks, digiborden en 
diverse methodes (onder meer vorming, rekenen en biologie).  

 

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een stabiel verloop zien doordat slechts beperkte onttrekkingen 
worden verwacht vanwege een mogelijke (ver)nieuwbouw. Hieromtrent zijn nog ontwikkelingen 
gaande.  

 

Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen.  

 

De liquide middelen laten een stijging zien. De belangrijkste reden hiervoor is de geplande resultaten. 

 

6.3 Financiële positie 

6.3.1 Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De 
organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de 
toelichting.  

 

Kengetal Signaal 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvabiliteit 0,50 0,61 0,67 0,69 0,69 0,69 
Weerstandsvermogen inspectie  5,00% 41,29% 47,49% 48,82% 50,69% 53,75% 
Liquiditeit 1,50 4,78 5,96 6,71 6,84 6,80 
Rentabiliteit n.v.t. 4,49% 10,23% 1,40% 1,24% 0,06% 
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,86 2,33 2,33 2,40 2,40 

 

De signaalwaarde geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de 
praktijk geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige 
signaalwaardes zijn dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  
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De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel 
de lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan 
vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.  

 

Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 
de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 
berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 
gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 
financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  

 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) - 30,86% 38,53% 39,17% 40,70% 42,78% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 10% 28,34% 36,10% 36,63% 38,14% 40,06% 

 

De norm betreft een schoolspecifieke norm welke is vastgesteld op basis van een risico inventarisatie. 
Een nadere toelichting is te vinden in het document Analyse vermogenspositie.  

 

De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan 
worden. Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo hoog als 
de kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  

 

De rentabiliteit is positief, evenals vorig jaar. Ook de komende jaren wordt een positieve rentabiliteit 
verwacht. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale baten gelijk aan de totale 
lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft 
geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De inspectie laat de beoordeling van 
de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  

 

De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging houdt 
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 
buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat 
nodig is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze 
buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
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o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig 
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 
vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;  

o De organisatie spaart voor een toekomstige investering, die nog niet is opgenomen in de 
begroting. Dit betreft eigen bijdragen in een te renoveren / nieuw te bouwen. De eigen 
bijdrage betreft naar verwachting minimaal 100.000 euro plus eventuele aanvullende 
investeringen; 

o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe 
systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand 
van de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De omvang is 
nog niet exact bekend maar zal substantieel zijn. 
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6.4 Onderdeel van Verantwoording en beleid 

 
6.4.1 Financieel beleid  

 
6.4.1.1 Doelen en resultaten 
Het doel van de vereniging is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 
verbeteren. In het hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in het 
schoolplan reeds benoemd. In de begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. Indien de 
gewenste invulling hiervan binnen de begroting niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van 
middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al teveel afbreuk te hoeven doen aan de 
doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel wenselijk.  Alle doelen waren in 
de begroting 2021 meegenomen. 

 

Doel: Onze school werkt met kwalitatief goede methodes, die bij onze identiteit passen. 

Uitwerking: In 2021 stonden de volgende methodes voor vervanging: Bijbelse geschiedenis, Engels en 
sociale Vaardigheden.  

Bijbelse Geschiedenis Dit doel is gehaald   

Engels Dit doel is gehaald  

Sociale vaardigheden Dit doel is niet gehaald, er 
wordt nog verder onderzoek 
verricht. 

 

  

Doel: Op onze school beschikken we over een leerlijn vorming en weten we dit vorm te geven in de 
klas. We gebruiken hiervoor de mediacirkel.  

Uitwerking: een leerlijn voor media educatie (Stapp) is gestart, maar nog niet afgerond. Daarnaast 
wachten we de ontwikkelingen af in het reformatorisch onderwijs met betrekking tot de leerlijn 
burgerschap.  

 

Media educatie Stapp Dit doel is niet geheel gehaald, 
in het jaar 2022 wordt dit 
verder geïmplementeerd. . 

 

Leerlijn burgerschap Dit doel is niet afgerond, we 
volgen de ontwikkelingen. 

 

 

Doel: De leerkrachten weten alle leerlingen op hun niveau uit de dagen door middel van instructie, 
begeleiding en verwerking. 

Uitwerking: De doelen zijn grotendeels gehaald. Er is een commissie didactiek werkzaam. Gynzy is in 
groep 7 geïmplementeerd, er is gestart in groep 6 met Gynzy. 
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Kijkwijzer  Dit doel is gehaald  

Teach technieken Dit doel is nog niet geheel 
gehaald, dit komt door corona. 

 

Gynzy groep 7 Dit doel is gehaald  

Gynzy groep 6 Dit doel is nog niet geheel 
gehaald. 

 

 

Doel: de leerkrachten vaardiger maken in het omgaan met leerlingen met betrekking tot hechting en 
gedrag. 

Uitwerking: een commissie hechting en gedrag heeft een studiedag georganiseerd in 2021. Tevens 
willen we een schoolmaatschappelijk werker aantrekken voor onze school. 

Studiemiddag hechting / gedrag Dit doel is gehaald  

Schoolmaatschappelijk werker Dit doel is gehaald  

 

6.4.1.2 Treasury 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 

 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn. 

 

6.4.2 Risico’s en risicobeheersing 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die 
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voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht 
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s 
onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 

6.4.2.1 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed 
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  

 

Een ander risico is het lerarentekort. Mogelijk risico is dat het moeilijker wordt om vervanging te 
realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. 
Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 

 

Een meer schoolspecifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 
kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 
besproken.  

 

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de 
mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen 
hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk 
wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt 
te houden.  

 

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 
inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. 
Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  
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De vereniging is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF wordt er 
toekomstig een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van werkloosheid na 
ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten. Door de aansluiting bij BWGS wordt dit 
echter gecompenseerd.  

 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 
hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 
opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per 
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze 
andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot 
onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht 
worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie.  

 

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 
eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 

 

De gevolgen van de Corona crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 
zover wij dit nu kunnen  overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog 
beperkt. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste 
punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

6.4.2.2 Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 
eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 
een analyse van de vermogenspositie opgesteld. Hierin is een schoolspecifiek risicoprofiel bepaald, 
waarbij een weerstandsvermogen (Eigen vermogen minus materiële vaste activa gedeeld door de 
rijksbijdragen) van 10% als minimale risicobuffer is vastgesteld. 

 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden.  
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De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  

 

7 Communicatie  

 
De directeur-bestuurder zorgt voor interne en externe contacten. Via de maandelijkse 
informatiebrieven en Parro houden we de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de dagelijkse gang 
van zaken. De nieuwsbrieven werden uitgebreid met een aantal bladzijden informatie over de school, 
leerlingenwerk en een fotopagina. Daardoor kunnen belangrijke zaken aan de ouders worden 
gecommuniceerd. Eenmaal per jaar verschijnt de schoolgids. De opmerkingen en inbreng van ouders 
wordt meegenomen in het MT-overleg en wordt verwerkt in het schoolbeleid. Het privacy beleid is 
aangescherpt naar aanleiding van de AVG. De ouders zijn hierin betrokken door hun keuzes door te 
geven met betrekking tot foto’s, het geven van informatie, enzovoort.  
 
De directeur-bestuurder en / of de toezichthouders hebben contacten onderhouden met de SGP, 
predikanten van de participerende kerken, wethouder van onderwijs en ambtenaren onderwijs, 
ambtenaren huisvesting gemeente Veenendaal, administratiekantoor VGS, directeuren 
Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in Veenendaal en de directeuren van reformatorische 
basisscholen in de omgeving van Veenendaal. De samenwerking tussen deze reformatorische scholen 
draagt als naam Vebakowosz. In gezamenlijkheid op basis van zelfstandigheid werken de scholen 
samen op gebied van onderwijskundige ontwikkelingen en het volgen van nascholing. Enkele thema’s 
waren: gezamenlijk inkopen van nascholing, organiseren van werkplaatsen voor beginnende 
leerkrachten en teamleiders, studiedagen over mediabeleid,  identiteitsbeleid, financieel beleid en 
personeelsbeleid, gesprekken met de directie van het VGS en Driestar Educatief.  
 
De directeur-bestuurder onderhoudt contacten met de gemeente Veenendaal en afdeling jeugdzorg 
om gezamenlijk te zoeken naar een goede begeleiding van de leerlingen met een specifieke 
behoefte. De directeur-bestuurder bezoekt de vergaderingen van de gemeente LEA (Lokaal 
Educatieve Agenda) en de vergaderingen van het directeurenconvent Veenendaal.  
 
De directeur-bestuurder onderhoudt namens het Toezichthoudend bestuur de contacten met de MR. 
Er zijn enkele overlegmomenten geweest tussen de voorzitter van het Toezichthoudend bestuur, de 
voorzitter van de MR en de directeur-bestuurder. 
 
Er is een panelgroep, waar een groep ouders het MT adviseren over allerlei thema’s die op school 
spelen. Gemiddeld zijn er drie vergaderingen per jaar. In 2021 heeft de panelgroep niet vergaderd 
wegens corona. 
 
De directeur-bestuurder heeft de vergadering van de reformatorische samenwerkende scholen rond 
Veenendaal bijgewoond. Tevens bezoekt de directeur-bestuurder de vergaderingen van Berseba 
regio Midden. De directeur-bestuurder is lid van de RC (Regionale commissie) regio midden.  
 
De verschillende contacten en vergadermomenten zijn belangrijk en worden in de beleidskeuzes 
meegewogen, die de school maakt.   
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Bijeenkomsten/evenementen in het afgelopen jaar 
Hieronder treft u in het kort een aantal schoolzaken aan. 

• De schooljaaropening en -sluiting in de kerk, deze werden in 2021 ook digitaal uitgezonden 
• Creatieve middag per bouwgroep 
• De oudermorgen voor groep 1 t/m 8 kon door corona niet doorgaan. 
• De jaarlijkse vieringen rondom de heilsfeiten 
• Excursies (museum/bos/kinderboerderij) 
• Een voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de groep-8 leerlingen. 
• Een aantal kennismakingsavonden voor nieuwe ouders 
• Contactavonden (drie keer per jaar) 
• Ledenvergadering in juni 
• Afscheidsavond van groep 8 
• Media avond groep 8 
• Startgesprekken in september  

 
5. Tenslotte 
Het jaar 2021 overziende stellen het bestuur en toezicht vast dat elke dag les gegeven mocht worden 
aan de kinderen van de school. Langdurig zieke leerkrachten mochten hun taak op school weer 
oppakken. Er was blijdschap en reden tot dankbaarheid als we denken aan geboortes, verjaardagen, 
jubilea etc. Er waren echter ook zorgen, kleine, maar soms ook grote zorgen. In verschillende 
gezinnen was rouw en verdriet. Bij verschillende leerkrachten zijn geliefde ouders overleden. We 
wensen hen allen de troost en de nabijheid van de Heere toe.  
Verschillende kinderen en ouders waren ziek of moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Er 
zijn veel kinderen, ouders en leerkrachten ziek geweest door corona. 
Toch past oprechte dankbaarheid aan de Heere die alles geleid en bestuurd heeft. Ondanks onze 
tekortkomingen geeft Hij ons op onze school alles wat we nodig hebben om het werk te doen. 
Bovendien mocht iedere dag Zijn Woord open gaan en verteld worden aan de kinderen. Elke dag 
werden de psalmen gezongen. Het is de wens van het bestuur en toezicht dat Gods Woord vruchten 
van bekering mag voortbrengen in het leven van onze kinderen, zodat ook dit vele werk mag zijn tot 
Gods eer. De Heere geve aan ouders, personeel, kinderen, directeur-bestuurder, MR en bestuur die 
genade in ons hart om te leven en te werken in afhankelijkheid van Hem.  


