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24533 / Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan over het verslagjaar 2016 van onze Vereniging. 

Allereerst is dit verslag bestemd voor onze leden aan wie wij verantwoording afleggen over het gevoerde 
beleid. Maar wij trekken het begrip verantwoording met dit verslag breder naar de ouders, de instanties 
waarmee wij samenwerken en overige belangstellenden.

De Vereniging voor CNS te Nunspeet werkt aan Bijbels genormeerd kwaliteitsonderwijs in een veilige 
omgeving. Hier komen drie elementen naar voren:
 -   Kwaliteitsonderwijs
 -   Veiligheid
 -   Bijbels genormeerd

Onze scholen willen leergemeenschappen zijn, waar het leren van de leerlingen op alle niveaus in het 
brandpunt van de aandacht van de leerkrachten staat. Op onze scholen ontdekken de leerlingen dat ze 
in staat zijn hun kennis en vaardigheden te vergroten. Ze leren er om zelfstandig bepaalde taken uit te 
voeren en te laten zien, waartoe ze in staat zijn. 

Op onze scholen moeten de kinderen zich veilig voelen binnen hun groep door positieve contacten met 
medeleerlingen en leerkrachten in de onderlinge omgang en in de leeromgeving. Zo streven wij er naar de 
slogan waar te maken:

  ‘De school waar uw kind zich thuis voelt.’

Het christelijk onderwijs op onze scholen is in overeenstemming met de doopbelofte van de ouders een 
verlengstuk van de opvoeding thuis. De taak van de school is: de waarden en normen, die God ons leert 
in de Bijbel, doorgeven aan onze leerlingen. 

Wij hebben veel vertrouwen in de leerkrachten. Van hen wordt verwacht, dat zij hun werk professioneel 
uitvoeren en zich blijvend ontwikkelen. Er wordt op onze scholen met bekwaamheid gewerkt en wij zijn 
tevreden over de behaalde resultaten.

Veel mensen zijn bij onze Vereniging betrokken. Wij waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Hierbij 
denken wij aan leerlingen, personeelsleden, ouders en leden van de Vereniging, maar ook aan andere 
belangstellenden. Ook het komende jaar zullen zij zich gemeenschappelijk inspannen om er een leerrijk 
jaar van te maken.

Wij danken God voor al het goede, dat wij ontvangen. Wij vragen om met ons te blijven bidden om Gods 
zegen over het primair onderwijs in onze gemeente.

Namens het bestuur,

R. Lieffijn
algemeen directeur

Voorwoord
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1.1 Algemeen

De organisatie wordt gevoerd in de vorm van een vereniging. De vereniging staat sinds 21 juli 1965 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40094225.

1.2 Statuten, grondslag, identiteit, missie en visie

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, 
uitgedrukt in de drie Formulieren van Enigheid. Leden van de vereniging en personeel in dienst van de 
vereniging betuigen schriftelijk instemming met de in Artikel 2 van de Statuten van de vereniging 
omschreven grondslag en het doel van de vereniging.

Missie
De Vereniging voor CNS te Nunspeet werkt aan Bijbels genormeerd kwaliteitsonderwijs in een veilige 
omgeving. Daarbij is de missie:

  “Met de Bijbel als fundament ontwikkelen wij ons permanent”

Die missie wordt uitgewerkt in visie uitspraken:

1.  De CNS scholen in Nunspeet willen vanuit een levende relatie met Jezus Christus leren van en met 
elkaar.

2.  Als dynamische organisatie gaan we voor optimale ontwikkeling van de leerling.
3.  De CNS scholen zijn veranderingsbereid, waarbij gestuurd wordt op kwaliteit. 
4.  Wij staan voor een open, eerlijke en initiatiefvolle communicatie.

Op de CNS scholen onderhouden wij een levende relatie met Jezus Christus door o.a. gebed, zang en 
Bijbels onderwijs. Van onze leerkrachten vragen we dat zij Jezus als hun Heer belijden en actief en 
praktiserend met hun geloofsovertuiging bezig zijn, wat blijkt uit het lidmaatschap van een christelijke 
geloofsgemeenschap. De navolging van Jezus Christus staat dagelijks centraal in ons onderwijs. 
Ouders, school en kerk werken in het kader van geloofsopvoeding samen. Twee maal per jaar organiseren 
we op de scholen een themaweek, waarin het thema wordt uitgewerkt in de Bijbellessen van die week. 
Zondags wordt het thema dan behandeld in de kerken in Nunspeet.

Wij creëren voor leerlingen en personeelsleden een veilige omgeving en werken in een klimaat van 
openheid en respect voor elkaar. Daarbij past een duidelijke structuur. Wij willen een dynamische 
organisatie zijn die gaat voor optimale ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind gaat lerend een levensweg 
om tot zijn/haar bestemming te komen. Dat is Gods doel met zijn/haar leven.

Het onderwijs binnen CNS is innovatief. De scholen spelen gericht in op de veranderingen binnen de 
samenleving door ruimte te creëren voor ideeën en initiatieven. Hier wordt samen met andere scholen 
opgetrokken. Samen werken we aan de bewustwording dat elke medewerker een ambassadeur is voor 
zijn/haar school en voor de Vereniging voor CNS.

1.3 Strategisch beleid

In het strategisch beleidsplan van de Vereniging voor CNS te Nunspeet is op hoofdlijnen het beleid 
beschreven. Het beleidsplan 2013 - 2016 is door het bestuur vastgesteld en besproken met de diverse 
geledingen als GMR en directie. “Met de Bijbel als fundament, ontwikkelen wij ons permanent” is het 
uitgangspunt van het strategisch beleid. In het strategisch beleidsplan staan richtinggevende uitspraken 
over de verschillende beleidsterreinen.

Algemeen jaarverslag1
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1.4 Onderwijskundig beleid

CNS Nunspeet staat voor Bijbels genormeerd kwaliteitsonderwijs in een veilige omgeving. Dat betekent 
dat we onze leerlingen vertrouwen geven, maar ook uitdagen en ondersteunen om zich optimaal te 
ontwikkelen. Vandaar dat elke school in zijn Schoolondersteuningsprofiel heeft beschreven hoe leerlingen 
met uiteenlopende onderwijsbehoeften tot hun recht kunnen komen. We willen hierbij zoveel mogelijk 
aansluiten bij de kwaliteiten van het kind. 
Elke school heeft een verantwoord onderwijsaanbod met doorgaande lijnen op de verschillende leer - en 
vormingsgebieden. We hanteren hierbij de kaders die ons worden aangereikt vanuit de kerndoelen, de 
referentieniveaus voor taal en rekenen en van de onderwijsinspectie. Binnen de beleidskaders van de 
vereniging worden scholen gestimuleerd het onderwijs op eigen wijze vorm te geven. Hoe en wat de 
scholen aanleren qua kennis, vaardigheden en houding staat verwoord in het schoolplan. In het schoolplan 
heeft iedere school zijn onderwijskundige beleid voor een periode van 4 jaar vastgelegd. In de schoolgidsen 
van de scholen staat een samenvatting van de onderwijsontwikkeling van de school. 
De afzonderlijke scholen hebben een zekere mate van autonomie. Zo kunnen de scholen zich onder-
scheiden op het gebied van hun onderwijskundige concept, de organisatievorm en het ondersteunings-
profiel. Dit komt tot uitdrukking in o.a. de vrijheid van methodekeuze, het al dan niet werken met 
bouwcoördinatoren, specialisten, etc. Er is ruimte om het onderwijs zo vorm te geven zodat het optimaal 
is afgestemd op wat past bij de leerlingen en bij de missie en visie van de school. Er is tegelijk gebondenheid, 
omdat leren van elkaar de gezamenlijke ontwikkeling ten goede komt. Binnen de vereniging wordt 
intensief samengewerkt op het gebied van directievoering, interne begeleiding, ICT, methodevernieuwing, 
mobiliteit, professionalisering en de vormgeving van Passend Onderwijs. 

1.5 Beleid leerling ondersteuning

Passend Onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen hebben nu een zorgplicht en de 
landelijke indicatiestelling is vervallen. Als ouders hun kind bij de school van hun voorkeur hebben 
aangemeld, heeft de school zorgplicht. Dat betekent dat de school binnen 6 tot 10 weken een zo passend 
mogelijk aanbod op de eigen school, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio moet 
regelen. De school regelt de extra ondersteuning in de klas (lichte ondersteuning) of een plek op een 
andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs (zware ondersteuning). Ouders hoeven dus niet 
meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. 

De landelijke indicatiesystematiek is afgeschaft. Het accent is verschoven van het diagnostisch labelen 
van kinderen naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. 
De onderwijsbehoefte is het uitgangspunt. Hoe elke school hier vorm aan geeft staat beschreven in het 
Schoolondersteuningsprofiel. Meer dan in het verleden wordt gekeken naar de handelingsmogelijkheden 
van deze ene school voor deze ene leerling. Ook dit heeft elke school beschreven in het School-
ondersteuningsprofiel. Wanneer een school geen passende ondersteuning kan bieden volgt de vraag 
welke basisschool wel passende ondersteuning kan bieden. In laatste instantie wordt doorverwezen naar 
het speciaal onderwijs. 
Met betrekking tot de uitvoering van de extra ondersteuning laten de scholen zich adviseren / begeleiden 
door Expertisecentrum Adapt (Zwolle) en het Steunpunt van het samenwerkingsverband Zeeluwe. 

Samenwerkingsverband Zeeluwe
In verband met Passend Onderwijs maken scholen in het regulier en speciaal onderwijs afspraken over de 
ondersteuning aan leerlingen in hun regio. Ze werken samen in de regionale samenwerkingsverbanden. 
Onze scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zeeluwe. Dit is een samenwerkingsverband 
waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om onderwijs en ondersteuning voor leerlingen 
van 4 t/m 12 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Steunpunt Zeeluwe
Tot 1 - 8 - 2017 kunnen de scholen gebruik maken van het Steunpunt Zeeluwe. Dit bestaat uit deskundigen 
uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in 
beeld te brengen en om het onderwijsaanbod hierop af te stemmen. Ook adviseren zij bij het aanvragen 
van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
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Schoolbegeleiding 
In 2016 is de schoolbegeleiding op onze scholen door Expertisecentrum Adapt uitgevoerd. Over de begeleiding 
zijn de scholen tevreden. Binnen Expertisecentrum Adapt worden de uitgangspunten van Handelingsgericht 
werken (HGW) en Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) gehanteerd. HGW maakt adaptief onderwijs en 
doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen 
tussen leerlingen. HGD vormt het praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Met ingang van 1 - 1 - 2017 
wordt naast Adapt een orthopedagoog van Educare ingehuurd voor de leerlingbegeleiding. 

1.6 Kwaliteitsbeleid

De Vereniging voor CNS beschouwt het als haar missie om kwaliteitsonderwijs te bieden. Het gaat hierbij 
om de kwaliteit van de doelen, maar ook om de kwaliteit van de uitvoering en de opbrengsten hiervan. 
Bij kwaliteitszorg bepalen we steeds of we de goede dingen doen en of we die goed doen. Een aantal 
instrumenten staat ons ter beschikking om dit zichtbaar te maken: 
 -   Elke school heeft in zijn schoolplan de kwaliteitszorg omschreven. Hierin wordt verantwoord hoe de 

kwaliteitsgevoelige processen en resultaten op systematische wijze worden gemeten, geanalyseerd, 
geëvalueerd, vastgehouden en / of bijgesteld. Kwaliteitszorg is dus dienstbaar aan het realiseren van 
de opdracht van de school. 

 -    Op alle scholen wordt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingvolgsysteem en/of observatiesysteem. 
Periodiek maken alle leerlingen methode onafhankelijke toetsen voor technisch lezen, begrijpend 
lezen, rekenen en spelling. De resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Ook wordt 
de sociaal emotionele ontwikkeling middels een volgsysteem gemonitord. 

 -   Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen de Cito - eindtoets. Ook deze resultaten 
worden vergeleken met de landelijke cijfers. 

Uitslagen Cito - eindtoets 2016

School 2015 2016

Landelijk Score Landelijk Score

De Bron 534,9 538,2 534,6 535,6

Morgenster 534,9 534,9 534,6 535,7 

Petra 534,9 534,3 534,6 534,5

Immanuël 534,9 535,2 534,6 530,8

Da Costa N. 534,9 533,8 534,6 533,2

Da Costa E. 534,9 536,9 534,6 534,8

 -   Elke drie jaar wordt er een leerling tevredenheidsonderzoek, een ouder tevredenheidsonderzoek en 
een personeel tevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek worden binnen 
de medezeggenschapsraad van de school en via de nieuwsbrief met de ouders gecommuniceerd. 

Inspectie
Ongeveer eens in de vier jaar wordt iedere school door de inspectie bezocht. De school wordt op kwaliteit 
onderzocht m.b.v. een beperkt aantal indicatoren. Deze indicatoren geven aan of de school op belangrijke 
onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. De indicatoren hebben betrekking op de resultaten en 
de ontwikkeling van de leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Ook wordt beoordeeld 
of de school aan de wettelijke voorschriften voldoet. De inspectie geeft waar nodig verbeterpunten, die in 
een verbetertraject kunnen worden meegenomen. De genoemde punten betrekt de inspectie bij een 
eerstvolgende risicoanalyse. 
De inspectie brengt van de onderzoeken verslag uit. Op www.onderwijsinspectie.nl worden de rapporten 
gepubliceerd. De kwaliteit van onze scholen wordt door de inspectie als voldoende tot goed genormeerd. In 
2016 zijn geen scholen van CNS Nunspeet door de inspectie bezocht.

1.7  Personeelsbeleid

Op 31 december 2016 waren er in totaal 127 (31 december 2015: 114) personeelsleden in dienst van de vereniging 
met een gezamenlijke werktijdfactor van 85,8. Alle personeelsleden hebben een bestuurs benoeming. 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Het personeelsbeleid van de scholen van de Vereniging voor CNS te Nunspeet wordt centraal vormgegeven 
en staat in het teken staan van de visie en missie van de vereniging (zie hoofdstuk Identiteit). De personeels-
leden beschikken over kwaliteiten en kenmerken, die passen bij de missie van de scholen (praktiserend 
christen, enthousiast, kindgericht, vakinhoudelijk en didactisch vaardig). 

Het afgelopen jaar zijn met betrekking tot het personeelsbeleid onder meer de volgende onderwerpen 
behandeld:
 -   Het personeel moet zich blijvend identificeren met de doelstelling en grondslag van de vereniging;
 -   Personeelsbeleid (bv. nascholing, taakbeleid, ziekteverzuimbeleid, seniorenbeleid) wordt regelmatig 

geactualiseerd;
 -   Taak - en functie - eisen voor de diverse functies en taken zijn beschreven; toegevoegd is de functie 

Leraar ondersteuner;
 -   Scholing en ontwikkeling van personeel is vormgegeven in samenwerking met Hogeschool VIAA 

i.c.m. Hogeschool Utrecht.
 -   De functiemix is medio 2016 gerealiseerd.
 -   De functie Onderwijsassistent is geëvalueerd en gecontinueerd;
 -   In het kader van het Tripartiete akkoord zijn twee benoemingen gedaan: een leerkracht en een 

onderwijsassistent;
 -   Met het oog op structurele taakverlichting van de directeuren is een administratief medewerker 

benoemd;
 -   Er is een proces gaande inzake de taakverschuiving tussen directeuren en intern begeleiders;
 -   Vanwege de Wet Werk & Zekerheid is een regionale invalpool ingesteld via Serve It.

Volgens de prognoses krimpt onze vereniging de komende 15 jaren met ongeveer 4% per jaar. Door 
minder leerlingen en daarmee minder financiële ruimte kunnen minder klassen gevormd worden. Door 
vacatures niet in te vullen met vaste formatie gaat de vereniging in de toekomst geen nieuwe verplichtingen 
aan. Als vacatures ontstaan, die structureel van aard zijn, worden hiervoor sollicitatieprocedures gestart. 

1.8 Geledingen

Vereniging
De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs heeft gekozen voor een organisatiestructuur 
waarbij de ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan is. Als lid van de Vereniging voor CNS worden 
toegelaten diegenen die de grondslag van de vereniging onderschrijven.
Door de ledenvergadering wordt het bestuur samengesteld. Dat vormt het bevoegd gezag voor de 
scholen. Het volledige bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen personen. Het bestuur 
bestuurt op hoofdlijnen.
In 2008 heeft het bestuur (met instemming van de GMR) besloten om de organisatiestructuur te wijzigen. 
Door het bestuur is een algemeen directeur aangesteld en de scholen hebben een integraal verantwoordelijke 
directeur.
Als vereniging is het intern toezicht geregeld in een dagelijks bestuur – algemeen bestuur model. Het 
dagelijks bestuur is uitvoerend. Het algemeen bestuur is toezichthoudend.

Bestuur

Dagelijks bestuur
In het dagelijks bestuur zitten drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). De taken van het 
dagelijks bestuur zijn gedelegeerd aan de algemeen directeur. Het dagelijks bestuur controleert en 
ondersteunt waar nodig de algemeen directeur. 
De mandatering van taken en bevoegdheden van het bestuur aan de algemeen directeur is geregeld in 
het bestuurs - en managementstatuut van de Vereniging voor CNS Nunspeet.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur ziet toe op het werk van het dagelijks bestuur en is met het dagelijks bestuur 
eindverantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie plaatsvindt. Het bestuur werkt vanuit een 
bestuurlijk kader waarin het richtinggevende uitspraken doet voor de verschillende beleidsterreinen. 
Deze uitspraken vormen de uitgangspunten voor het strategisch beleidsplan. Het algemeen bestuur stelt 
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dit strategisch beleidsplan vast na overleg met het dagelijks bestuur en de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad.

Algemeen directeur
Het bestuur heeft een algemeen directeur aangesteld. De algemeen directeur is gemandateerd voor:
· de voorbereiding van het bestuursbeleid
· het zorgdragen voor de uitvoering van het bestuursbeleid zowel op bovenschools - als op schoolniveau
· de borging van het beleid
· het aanleveren van de gegevens voor de beleidsbewaking en evaluatie door het bestuur.

Sinds 1 maart 2014 is de heer R. (Rutger) Lieffijn algemeen directeur. 

Directeuren
Vanaf 1 augustus 2008 is de directeur integraal verantwoordelijk: onderwijskundig, financieel en materieel 
zijn de directeuren eindverantwoordelijk voor wat op hun school gebeurt. De directeuren leggen periodiek 
verantwoording af aan de algemeen directeur. Als directeuren zijn werkzaam op de scholen:

Da Costaschool Nunspeet en Elspeet de heer A. (Albert) Magré
Immanuëlschool  mevrouw L.B. (Bertha) Immerzeel - Boeve
Petraschool  de heer G. (Gerard) de Hoop 
De Morgenster  de heer A. (Aart) van de Poppe - m.i.v. 1 - 3 - 2016
De Bron  de heer A. (Albert) Strijker

Medezeggenschap
Aan elke CNS school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Volgens een vastgesteld reglement 
geven de medezeggenschapsraden de schoolleiding advies of instemming ten aanzien van het school-
beleid. Uit de medezeggenschapsraden is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. 
De algemeen directeur heeft in de GMR een adviserende rol.

1.9 Communicatie 

Middels goede communicatie willen we de informatiestromen en - processen zodanig inrichten dat er 
goed onderwijs gegeven kan worden. Door gebruik te maken van allerlei overlegvormen en communicatie-
middelen worden betrokkenen uitgedaagd om te participeren. 

Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over de externe en interne communicatie met de betrokkenen. 
Te denken valt aan nieuwsbrieven, gespreksavonden, rapportages, verslagen en allerlei gespreks - en 
overlegvormen. Ook zijn er bijv. afspraken m.b.t. huisbezoeken en beschikbaarheid voor en na schooltijd 
van leerkrachten om ouders te woord te staan. De meeste scholen maken in dit verband gebruik van 
Internet. De Vereniging voor CNS heeft een website (www.cnsnunspeet.net) waarop u kunt doorklikken 
naar de websites van onze scholen.

Verantwoording 
Verantwoorden betekent dat we duidelijk maken waar we voor gaan en staan, hoe we daaraan werken, 
laten zien welke resultaten we bereiken, leren van wat niet goed gaat en leren van wat anderen vinden. 
Verantwoording afleggen vinden we deel uitmaken van onze primaire taken. Het gaat daarbij niet alleen 
om verantwoording afleggen aan de overheid (verticaal), maar ook om verantwoording richting interne 
en externe belanghebbenden (horizontaal). Concrete verantwoordingsactiviteiten zijn: 
 -   het verspreiden van het jaarverslag; 
 -   het communiceren van resultaten van onderzoeken onder leerlingen en ouders; 
 -   het publiceren van schoolresultaten in de schoolgidsen. 

1.10 Financieel beleid

Als vereniging zijn we ons bewust dat de financiële component onlosmakelijk verbonden is aan alle 
beleidsterreinen. Dit betekent niet dat zaken door de financiën worden geleid. Wel betekent het dat 
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besluiten in meer of mindere mate financiële consequenties en risico’s met zich mee brengen.
De vereniging heeft als financiële doelstellingen:
 -   een gezonde financiële positie, die de continuïteit van de vereniging waarborgt;
 -   het creëren van ruimte of voorwaarden om de geformuleerde doelstellingen te halen.
Om zo goed mogelijk de doelstellingen te verwezenlijken wordt jaarlijks een begroting en een meerjaren-
begroting gemaakt. De jaarrekening geeft als verantwoordingsinstrument aan of de doelstellingen niet in 
gevaar komen. Tevens is beleid geformuleerd betreffende voorzieningen en reserves en beleggen en belenen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beoordeelt jaarlijks de financiële positie van 
onze vereniging. Onze vereniging wordt als een financieel gezonde vereniging aangemerkt. 

1.11 Huisvesting

Algemeen
Onze vereniging is verantwoordelijk voor een groot deel van het gebouwonderhoud. Hierbij moet worden 
gedacht aan binnen en buitenschilderwerk, onderhoud aan installaties en het dagelijks onderhoud. Met 
ingang van 1 - 1 - 2015 is het groot onderhoud overgeheveld van de gemeente naar de vereniging. De 
vereniging loopt meer risico’s voor de gebouwen, maar ontvangt hiervoor middelen die voorheen naar de 
gemeente gingen. 
De gemeente Nunspeet heeft in april 2016 opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek te doen 
naar een Integraal Kind Centrum in Nunspeet - Oost en vervangende nieuwbouw in Elspeet. Daarnaast 
heeft de gemeente opdracht gegeven om het bestaande huisvestingsbeleid te actualiseren. De organisatie 
ICS - adviseurs heeft deze opdrachten met voortvarendheid opgepakt.

Planning
Goede huisvesting is een voorwaarde voor goed onderwijs. Voor alle schoolgebouwen heeft het CNS een 
meerjaren onderhoudsplanning laten opstellen, die iedere twee jaar wordt geactualiseerd. 

Onderhoud
Naast het reguliere klein onderhoud wat aan ieder gebouw regelmatig moet gebeuren is in 2016 groot 
onderhoud gepleegd aan de Da Costaschool Nunspeet. Voor de overige schoolgebouwen is groot onder-
houd opgeschort vanwege verwachte nieuwbouw.
De conciërges hebben een aantal grotere onderhoudsklussen uitgevoerd, vooral in het schilderwerk.

1.12 Terugblik beleidsvoornemens 

Passend Onderwijs
Sinds augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Alle scholen hebben hun eigen 
Schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft 
om een leerling passend onderwijs te bieden. Ook de te nemen stappen komen hier aan de 
orde. Arrangementen zijn (en worden) ingericht om kinderen in het basisonderwijs te handhaven. De 
intern begeleiders leren met en van elkaar m.b.t. de hele cyclus van ondersteuning.

Om Passend Onderwijs mogelijk te maken heeft het bestuur besloten de scholen 3 gebieden te faciliteren. 

In de eerste plaats door scholing. 
In de verschillende leercontexten worden steeds alle gebieden betrokken waarbij een hoofdaccent ligt op 
één van de gebieden : 
 -   Leerteams (onder begeleiding van een coach) : Persoon – theorie – praktijk 
 -   Het volgen van een SVIB - traject (schoolvideo interactie) : Praktijk – persoon – theorie 
 -   Deelname aan verplichte en facultatieve modules : Theorie – praktijk – persoon 
Daarnaast wordt een meerjarig traject handelingsgericht werken (HGW) voor elk schoolteam gestart. 

In de tweede plaats door meer handen in de school. Voor iedere CNS - locatie is de formatie uitgebreid 
met een onderwijsassistent. Door deze aanvulling wordt mogelijk gemaakt dat meer leerlingen geholpen 
kunnen worden binnen de eigen school. Doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (via diagnostiek en 
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indicatie) kan daardoor plaatsmaken voor handelingsgericht arrangeren. 

In de derde plaats door verbetering van de onderwijshuisvesting. Daarbij wordt gestreefd naar
ruimten voor zowel grotere als kleinere groepen. Dat maakt werken met arrangementen mogelijk.
Tegelijk wordt gezocht naar samenwerking op het terrein van de huisvesting met onder meer
speciaal onderwijs, openbaar onderwijs, kinderdagopvang en peuterspeelzalen. Als ambitie is gesteld dat 
in Nunspeet 3 Integrale Kind Centra (IKC’s) worden gerealiseerd, zodat de onderlinge afstemming en 
samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

Onze christelijke identiteit 
Naar aanleiding van gesprekken binnen het bestuur heeft interne bezinning plaatsgevonden op de 
identiteit onder begeleiding van de besturenorganisatie Verus. Daarbij is aan de orde geweest dat een 
groot deel van de leerlingen geen kerkelijke achtergrond heeft. Met het oog daarop stelt het bestuur 
duidelijke eisen aan de christelijke levensovertuiging van de personeelsleden.

1.13 Beleidsvoornemens en toekomst 

Vervolg Passend Onderwijs 
Zoals gezegd wil het bestuur goede voorwaarden creëren om Passend Onderwijs mogelijk te maken. 
Meer handen in de school is gerealiseerd en is in 2016 geëvalueerd en gecontinueerd. Aan onderwijs-
huisvesting en professionalisering van de leerkrachten wordt momenteel doelgericht gewerkt. Daarnaast 
stelt Passend Onderwijs ons voor de uitdaging om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
intern begeleider en directeur zo goed mogelijk in beeld te krijgen en op elkaar af te stemmen.
Van belang is dat we de scholen van binnenuit versterken om Passend Onderwijs waar te kunnen maken. 
Zo veel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs bieden betekent dat we kiezen voor inclusief onderwijs als 
richting van denken en werken. We willen hiermee aansluiten bij het overheidsbeleid, maar niet minder 
bij de christelijke identiteit van onze scholen. Daarnaast past deze insteek bij werkgelegenheidsbeleid, 
juist in periode van leerlingenkrimp. 
Met het oog op de lokale vormgeving van passend onderwijs zijn in 2016 Gezamenlijke pedagogische 
uitgangspunten geformuleerd voor regulier onderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang.

Schoolplan 
De directeuren hebben een schoolplan voor de periode 2015 - 2019 geschreven. Sommige onderdelen 
van een schoolplan kunnen minder aansprekend zijn, maar andere weer heel belangrijk:
 -   Met welke visie gaan we de komende periode in
 -   Met welke onderwijsmethoden gaan we werken
 -   Hoe zorgen we voor goede opbrengsten
 -   Hoe versterken we onze analyse vaardigheden
 -   Hoe ontwikkelt zich het Schoolondersteuningsprofiel
 -   Hoe gaan we verder met beoordelingsgesprekken
 -   Hoe gaan we werken met interne audits als zelfevaluatie

CAO 
De CAO biedt de mogelijkheid te kiezen uit het Basismodel en het Overlegmodel. Het bestuur heeft 
voorgesteld om te werken volgens het Overlegmodel. Dit voorstel ligt bij de GMR.

Scope 
CNS heeft in 2014 een convenant getekend met de Educatieve Academie van Viaa om te participeren in 
het project Scope. Dit project richt zich in het bijzonder op Opleiden in de school (werkplek leren) als 
belangrijke route naar het leraarschap. Een opleidingsschool is een partnerschap dat samen toekomstige 
collega’s opleidt voor het onderwijsveld. Daarbij wordt intensief samengewerkt tussen de opleiding en de 
basisscholen waarbinnen studenten worden opgeleid van start - naar beroepsbekwaam leraar. De 
samenwerking krijgt vorm in een partnership waarbij de kwaliteit terug te zien is in het gerealiseerd 
niveau van de afgestudeerden. Voor CNS Nunspeet is een Schoolopleider benoemd.
Binnen Scope wordt gewerkt vanuit een doorgaande lijn in het begeleiden van leraren in opleiding naar 
startende en zittende leraren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 
ondersteunt Opleiden in de school door middel van een subsidieregeling.
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2.1 Leerlingen op teldatum

Telling
De tabel hieronder bevat het aantal leerlingen van de CNS scholen, zoals geteld op 1 oktober 2016. 

School 4 jr 5 jr 6 jr 7 jr 8 jr 9 jr 10 jr 11 jr 12 jr Totaal

De Bron 28 46 32 37 38 32 26 37 5 281

Morgenster 18 23 15 20 21 25 32 25 2 181

Petra 36 33 36 47 37 39 29 39 4 300

Immanuël 35 28 25 33 24 33 23 19 2 222

Da Costa N. 14 17 10 21 10 10 20 22 4 128

Da Costa E. 11 12 15 22 22 18 17 16 5 137

Teldatum 01 - 10 - 2016 142 159 133 180 152 157 147 158 22 1.249

Teldatum 01 - 10 - 2015 137 149 185 156 152 128 146 123 79 1.255

2.2 Leerlingenverloop en prognoses

Het werkelijk aantal leerlingen tot en met 2016 en de prognoses van 2017 tot en met 2019. 

Teldatum 01 oktober 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

De Bron 285 286 286 277 281 270 270 270

Morgenster 251 236 207 188 181 180 180 180

Petra 301 306 316 313 300 277 277 266

Immanuël 178 199 197 206 222 208 208 208

Da Costa N. 154 152 138 134 128 123 123 128

Da Costa E. 141 149 149 137 137 135 133 133

Totaal 1.310 1.328 1.293 1.255 1.249 1.193 1.191 1.185

Kwantitatieve gegevens leerlingen2
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3.1 Inleiding

De medewerkers van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs vormen het hart van de 
vereniging. Zij geven vorm en inhoud aan het onderwijs dat de scholen voorstaan.
Onderwijs is voortdurend in beweging. Personeelsleden worden daarom in de gelegenheid gesteld zich 
continu verder te ontwikkelen.
Het personeelsbeleid is vastgelegd in meerdere beleidsdocumenten. Verschillende aspecten van het Integraal 
Personeelsbeleid (IPB) en de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) zijn tot beleid gevormd. Zo is er beleid 
ontwikkeld m.b.t. mobiliteit, werving en selectie, doelgroepenbeleid, competentie omschrijvingen, 
deskundigheidsbevordering, functie - , taak - en beloningsbeleid enz. Dat vastgestelde beleid is op de 
scholen geïmplementeerd. Elke vier jaar wordt een update van het beleidsonderdeel gemaakt en verder 
wordt een beleidsonderdeel aangepast als wijzigingen in de regelgeving hier om vragen.

3.2 Visie en organisatie

Er is een rechtstreeks verband tussen enerzijds het strategisch beleid, de identiteit, visie, missie en de 
doelen van de vereniging en anderzijds de competenties van de medewerkers. 
In het kader van de wet BIO wordt binnen de vereniging CNS Nunspeet gewerkt aan permanente 
ontwikkeling van de personeelsleden. Daartoe is een gesprekscyclus opgezet, waarbij de leidinggevende 
en zijn personeelsleden op geregelde tijden met elkaar in gesprek gaan over het werk, de uitvoering en de 
kwaliteit van het werk. Ook persoonlijk welbevinden komt in deze gesprekken aan de orde. Hier worden 
afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de personeelsleden, de manier waarop dit wordt 
gedaan en de voorwaarden waaronder deze ontwikkeling gestalte wordt gegeven.
CNS vindt het belangrijk om een goede en veilige werkomgeving te bieden. Alle medewerkers hebben een 
bestuursbenoeming. Dat wil zeggen dat zij niet in dienst zijn bij een school, maar bij de vereniging. CNS 
voert een beleid dat werkgelegenheidsgarantie biedt aan personeelsleden in vaste dienst.

3.3  Beleid

Het personeelsbeleid van de vereniging voor CNS kent de volgende onderdelen:

Onderdeel Korte toelichting Status Herbeoordeling

Werving en selectie
Procedures en activiteiten die van toepassing zijn bij de werving en 
selectie van nieuwe personeelsleden

Definitief vastgesteld 2018

Formatieplan Inzet personeel in relatie tot werkzaamheden en kosten Definitief vastgesteld 2017

Functiebouwwerk Functieomschrijvingen en –waarderingen Definitief vastgesteld 2017

Beschrijving 
Competenties

Beschrijving van gedrag en vaardigheden, die gevraagd worden van 
personeelsleden

Definitief vastgesteld 2018

Functioneringsgesprek
Reglement functioneringsgesprek tussen medewerker en 
leidinggevende

Definitief vastgesteld 2017

Beoordelingsgesprek
Reglement voor beoordelingsgesprek tussen medewerker en 
leidinggevende

Definitief vastgesteld 2017

Beloningsbeleid
Verschillende vormen van belonen en de uitwerking hiervan voor de 
verschillende doelgroepen

Definitief vastgesteld 2018

Mobiliteitsbeleid Uitwisseling van personeel tussen de verschillende scholen Definitief vastgesteld 2019

Ziekteverzuimbeleid
Formulering beleid om ziekteverzuim te voorkomen en te 
verminderen

Definitief vastgesteld 2020

Doelgroepenbeleid
Beleid dat specifiek gericht is op een bepaalde groep, (stagiaires, 
startende leerkrachten, parttimers, e.d.)

Definitief vastgesteld 2020

 Sociaal jaarverslag3
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Onderdeel Korte toelichting Status Herbeoordeling

Communicatieplan Communicatieafspraken tussen alle geledingen van het CNS en derden Definitief vastgesteld 2017

Arbeidsomstandigheden - 
Beleid

Stimulering van welbevinden in een veilige omgeving en de controle 
hierop

Definitief vastgesteld 2018

Nascholingsbeleid Kader voor jaarlijkse nascholingsplannen op schoolniveau Definitief vastgesteld 2018 

Taak - en 
functiebeschrijvingen

Beschrijving van de taken en functies van directielid, leerkracht, 
onderwijsassistent, conciërge, intern begeleider, coördinator, ICT’er

Definitief vastgesteld 2017

Schorsing en verwijdering 
leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen Definitief vastgesteld 2018

Klachtenregeling Regeling klachten w.o. (seksuele) intimidatie Definitief vastgesteld 2017

3.4 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim op onze scholen lag in 2016 op het landelijk gemiddelde van het basisonderwijs in 
2015. Het gemiddelde over 2016 is nog niet bekend. 
Het vervangingsfonds werkt met een bonus - malus systeem. Een gemiddeld hoog ziekteverzuim levert 
een malus (boete) op, een laag ziekteverzuim een bonus (beloning). 

Aantal medew. Verzuim % Melding frequentie

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Da Costa 37 36 10,04 9,69 0,92 0,58

Immanuël 26 32 6,07 6,42 0,89 0,81

Petraschool 46 45 7,67 10,27 1,36 1,23

Morgenster 40 25 12,38 10,38 0,87 0,43

De Bron 29 31 1,25 1,21 0,62 0,88

bovenschools 13 26 0,16 0,70 0,36 0,35

conciërges 2 2 8,22 5,33 0,50 0,50

totaal gemiddeld 6,54 6,28 0,79 0,68

3.5 Verdeling man – vrouw (naar leeftijdscategorie) 

Leeftijdscategorie Totaal wtf

15 tot 25 jaar 6,5

25 tot 35 jaar 15,3

35 tot 45 jaar 17,7

45 tot 55 jaar 16,3

55 tot 65 jaar 26,1

Totaal 81,4
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4.1 Jaarrekening algemeen

De jaarrekening 2016 van Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs is opgesteld door Dyade 
Dienstverlening Onderwijs.

Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree in Barneveld. Van Ree 
Accountants heeft over het jaar 2015 een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening afgegeven.

4.2 Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans

Activa 31 - 12 - 16 31 - 12 - 15 Passiva 31 - 12 - 16 31 - 12 - 15

Materiële vaste activa 984.029 997.694  Eigen vermogen 2.390.280 2.519.346

Financiële vaste activa 534.962 538.466  Voorzieningen 103.919 96.478

Vorderingen 318.802 391.586  Langlopende schulden 44.414  - 

Liquide middelen 372.714 532.192  Kortlopende schulden 586.268 724.998

Effecten 914.374 880.884

Totaal activa 3.124.881 3.340.822  Totaal passiva 3.124.881 3.340.822

Toelichting op de balans

Activa

materiële vaste activa
In 2016 is € 177.281 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Het grootste deel van het bedrag, namelijk € 
96.000 is geïnvesteerd in schoolmeubilair. Daarnaast is € 48.000 geïnvesteerd in zonnepanelen voor de Da 
Costa Nunspeet. Het resterende bedrag is geïnvesteerd in leermiddelen, ICT en gebouwen / verbouwingen. 
De totale afschrijvingslasten bedroegen € 190.945. De investeringen waren € 13.665 lager dan de 
afschrijvingslasten. De waarde van de materiële vaste activa is met dat bedrag afgenomen.

financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit obligaties van de Nederlandse Staat, de Rabobank, de 
Waterschapsbank, de Bank Nederlandse Gemeenten en de European Investmentbank. In deze obligaties 
wordt niet gehandeld. In 2016 zijn geen obligaties afgelost. De waarde van de financiële vaste activa is in 
verband met boekverlies met € 3.504 afgenomen.

vorderingen
De totale omvang van de vorderingen is in 2016 met € 72.784 afgenomen. De belangrijkste vordering is de 
vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging en prestatiebox. In de 
periode augustus - december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er per 31 
december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar € 0. 
Vanaf augustus loopt de vordering weer op.

Doordat het leerlingenaantal op 1 oktober 2015 lager is dan op 1 oktober 2014 is het totaal van de 
rijksbijdrage personeel en de prestatiebox voor 2016 - 2017 lager dan voor 2015 - 2016. Hierdoor is de 
vordering op het ministerie ook lager. De vordering is € 32.783 lager dan op 31 december 2015.
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen door het dubbel betalen van facturen, een vordering op 
de gemeente en wat kleinere vorderingen. Het totaal aan overige vorderingen is ongeveer gelijk aan het 

Financiën4
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saldo op 31 december 2015. Toen was er een vordering op het Vervangingsfonds. De overlopende activa 
zijn ruim € 43.000 lager dan op 31 december 2015. Er zijn met name minder vooruitbetaalde bedragen.  
Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor er geen voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid is gevormd.

effecten
De effecten bestaan uit de aandelenportefeuille van het steunfonds. In deze aandelen wordt gehandeld 
waardoor ze een looptijd kunnen hebben van minder dan een jaar. In 2016 is de aandelenportefeuille per 
saldo met € 33.490 uitgebreid.

liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is in 2016 met € 159.479 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de 
negatieve exploitatieresultaat en de afname van de kortlopende schulden. De afschrijvingen die hoger 
waren dan de investeringen en de aangegane lening hadden een positieve invloed op de ontwikkeling van 
de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de liquide 
middelen.

Passiva:

eigen vermogen
Het negatieve resultaat van € 129.066 is onttrokken aan het eigen vermogen. Bij de resultaatverdeling is € 
317.638 uit de algemene publieke reserve onttrokken. De algemene reserve bedraagt per 31 december 
2016 € 520.424.

Naast de algemene reserve zijn er bestemmingsreserves:

reserve personeel
De reserve personeel is bedoeld ter dekking van eventuele tekorten op het personele deel van de 
exploitatie. In 2016 was er een positief resultaat op het personele deel van de exploitatie. Dit is bij de 
resultaatverdeling toegevoegd aan de reserve personeel. Deze bedraagt per 31 december 2016 € 772.655
algemene reserve privaat
De private reserve bestaat voor het grootste deel uit de reserve van het steunfonds. Bij de resultaatverdeling 
is het positieve resultaat van het steunfonds en het renteresultaat op het privaat vermogen van de 
vereniging aan de private reserve toegevoegd. Deze bedroegen in totaal € 40.781. De private reserve 
bedraagt op 31 december 2016 € 1.097.201.

voorzieningen
De vereniging heeft alleen een jubileumvoorziening. Deze is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij 
een 25 - of 40 - jarig dienstverband. In 2016 is € 15.077 aan gratificaties uitbetaald. Dit bedrag is ten laste 
van de voorziening gebracht. Aan de voorziening is € 22.518 toegevoegd voor toekomstige gratificaties. 
De voorziening bedraagt op 31 december 2016 € 103.919.

langlopende schulden
De vereniging heeft voor het aanschaffen van de zonnepanelen een lening afgesloten van 
€ 47.806. In 2016 is € 1.104 op de lening afgelost. In 2017 zal € 2.288 op de lening worden afgelost. Dit is 
overgeboekt naar de kortlopende schulden.

kortlopende schulden
De omvang van de kortlopende schulden is met € 138.730 gedaald ten opzichte van 31 december 2015. 
De belangrijkste kortlopende schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpremies en het nog te 
betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari en eind mei betaald. De salarisgebonden 
schulden zijn in totaal € 80.000 lager dan op 31 december 2015. Op die datum was met name de 
loonheffing hoger doordat de loonheffing van november ook nog moest worden betaald en door de 
uitbetaling van de salarisverhoging in december 2015. De nog te betalen vakantietoeslag is wel hoger 
doordat er op 31 december 2016 meer werknemers in dienst zijn. 
Het crediteurensaldo was op 31 december 2016 € 51.741 lager dan op 31 december 2015. Het saldo is altijd 
sterk afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Het totaal van de vooruit 
ontvangen bedragen en subsidies is ongeveer gelijk aan het saldo op 31 december 2015.
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4.3 Analyse resultaat

Het resultaat van de vereniging bedroeg in 2016 € 129.066 negatief waar een tekort was begroot van € 
150.589. Het betere resultaat wordt veroorzaakt door het niet begrote resultaat van het steunfonds. Het 
resultaat van de vereniging zonder het steunfonds is € 169.061 negatief. Dat is negatiever dan begroot, 
maar beter dan het negatieve resultaat van € 219.256 van 2015 (exclusief het steunfonds).

Het resultaat kan worden uitgesplitst in een resultaat per eenheid. Uit onderstaande tabel blijkt dat de 
meeste scholen het in 2016 beter hebben gedaan dan begroot. Doordat het resultaat op het groot 
onderhoud en het resultaat van het bestuur lager was dan begroot, was het resultaat van de vereniging 
zonder het steunfonds lager dan begroot.

2016 begroot 2015

Da Costa Nunspeet  €  - 11.685  €  - 24.354  €  - 39.907

Da Costa Elspeet  €  - 14.923  €  - 10.859  €  - 21.638

Immanuëlschool  €  - 12.103  €  - 19.475  € 14.550

Petraschool  € 80.847  € 26.691  €  - 47.729

De Morgenster  €  - 12.505  €  - 28.337  €  - 106.416

De Bron  € 61.252  € 36.607  € 29.032

Groot onderhoud  €  - 86.118  € 7.817  € 70.309

Bestuur  €  - 173.826  €  - 138.679  €  - 117.457

Steunfonds  € 39.995   €  -  € 32.424

Totaal  €  - 129.066  €  - 150.589  €  - 186.832

4.4  Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig 
jaar versus begroting   

Onderstaand treft u een vergelijking van de staat van baten en lasten aan op basis van gerealiseerde en begrote 
baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil Realisatie 2015 Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCW 6.270.631 6.132.581 138.050 6.034.050 236.581

Overige baten 270.860 46.900 223.960 80.873 189.987

Totaal baten 6.541.491 6.179.481 362.010 6.114.923 426.568

Lasten

Personele lasten 5.303.081 5.210.988 92.093 5.390.996  - 87.915

Afschrijvingen 190.945 191.933  - 988 188.932 2.013

Huisvestingslasten 532.212 438.014 94.198 372.707 159.505

Overige instellingslasten 691.502 502.435 189.067 403.792 287.710

Totaal lasten 6.717.740 6.343.370 374.370 6.356.427 361.313

Saldo baten en lasten  - 176.249  - 163.889  - 12.360  - 241.504 65.255

Financiële baten en lasten

Financiële baten 58.938 18.000 40.938 63.442  - 4.504

Financiële lasten 11.755 4.700 7.055 8.770 2.985

Totaal financiële baten en lasten 47.183 13.300 33.883 54.672  - 7.489

Nettoresultaat  - 129.066  - 150.589 21.523  - 186.832 57.766
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Toelichting op de staat van baten en lasten

rijksbijdragen OCW
In 2016 werd voor gemiddeld 1.277 leerlingen bekostiging ontvangen, in 2015 voor gemiddeld 1.313. 
Ondanks het lagere leerlingenaantal is in 2016 meer rijksbijdrage ontvangen dan in 2015. De rijksbijdrage 
was ook hoger dan begroot.
De reguliere rijksbijdragen waren hoger dan in 2015 door de aanpassing van de normbedragen, met name 
van de subsidie personeel - en arbeidsmarktbeleid. In de begroting was rekening gehouden met een 
verhouding van de subsidie, waardoor het verschil met de begroting beperkt was. Het lagere leerlingen-
aantal zorgde niet voor een lager aantal bekostigde groepen/lokalen bij de materiële instandhouding, 
waardoor deze vergoeding redelijk vergelijkbaar was met 2015. 
De aanvullende subsidies waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. Dit komt door de verhoging van 
het normbedrag voor de prestatiebox, de aanvullende vergoeding voor zgn. vluchtelingenleerlingen en 
hogere subsidie lerarenbeurs. Tegenover deze hogere subsidies staan ook kosten. In 2015 was de laatste 
termijn van de loonkostensubsidie ondersteunend personeel ontvangen. In de begroting was rekening 
gehouden met het vervallen van deze subsidie. De hogere rijksbijdragen worden met name veroorzaakt 
door de hogere vergoeding van het samenwerkingsverband. 
Het samenwerkingsverband heeft de vergoeding per leerling sterk verhoogd. In de begroting was rekening 
gehouden met de verhoging per 1 januari 2016. Het bedrag per leerling is later in het jaar nog een keer 
verhoogd.

overige baten
De overige baten waren voorzichtig begroot. Er was rekening gehouden met verhuurinkomsten, 
inkomsten wegens de detachering van personeel en een bonus van het Vervangingsfonds. De gerealiseerde 
overige baten waren veel hoger dan begroot en dan in 2015. Dit komt met name door de ontvangsten via 
de schoolbankrekeningen. Deze bedroegen bijna € 160.000. Hier staan vergelijkbare lasten tegenover. In 2015 
werd alleen de saldotoename geboekt. Van het samenwerkingsverband is een niet begrote vergoeding voor 
salariskosten in het kader van het tripartiete akkoord ontvangen van € 56.000.

personele lasten
De personele lasten waren hoger dan begroot, maar lager dan in 2015. De salarislasten verminderd met 
de uitkeringen sloten goed aan op zowel de begroting als de lasten in 2015. De salarislasten van het 
onderwijzend personeel waren ondanks de lagere gemiddelde formatieve inzet hoger dan in 2015, 
doordat diverse leerkrachten zijn bevorderd naar de LB - schaal en door de loonsverhogingen van 2015 en 
2016. Daarnaast was er in 2016 minder sprake van ouderschapsverlof, waarbij degene die het verlof geniet 
wordt gekort op het salaris. De salarislasten van het ondersteunend personeel waren hoger dan begroot 
en dan in 2015. Er waren gemiddeld meer onderwijsassistenten in dienst dan in 2015 en dan begroot. Een 
deel van die onderwijsassistenten is in de loop van 2016 uit dienst gegaan en via payroll ingehuurd.
De niet - salarisgebonden lasten waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. In vergelijking met de 
begroting is meer uitgegeven aan de inleen van personeel en aan nascholing. Bij het opstellen van de 
begroting was nog niet bekend dat een deel van de onderwijsassistenten extern zou worden ingeleend. 
De vereniging is in 2015 gestart met een collectief nascholingstraject. In de begroting was onvoldoende 
rekening gehouden met de nascholing die buiten dit traject op de scholen plaatsvindt. De niet - 
salarisgebonden lasten van 2015 en 2016 zijn slecht vergelijkbaar. In 2015 werd een deel van de 
administratielasten (administratiekantoor, accountant) opgenomen bij de overige personele lasten. In 
2016 zijn deze lasten opgenomen bij de overige instellingslasten.

afschrijvingen
De afschrijvingslasten waren vergelijkbaar met de begrote lasten en de lasten in 2015. De investering in de 
zonnepanelen brengt relatief weinig lasten met zich mee. De andere investeringen waren met name 
vervangingsinvesteringen.

huisvestingslasten
Bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 
vormen van de voorziening groot onderhoud. Dit is niet gerealiseerd. Bij diverse scholen is sprake van 
mogelijk nieuwbouw, verhuizing e.d. dat ervoor is gekozen om geen onderhouds - voorziening te vormen. 
De lasten van het groot onderhoud zijn daardoor ten laste van de exploitatie gebracht. Deze kosten 
bedroegen € 200.000 en betroffen met name het dak van de Da Costa Nunspeet. Door de extra 
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onderhoudslasten waren de huisvestingslasten veel hoger dan in 2015. Het verschil is minder dan € 
200.000 doordat de energielasten in 2016 lager waren. De lasten waren ook hoger dan begroot. Door het 
vervallen van de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening en de lagere energielasten is dat verschil 
beperkt tot € 94.000.

overige instellingslasten (incl. leermiddelen)
De overige lasten waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. De bestedingen via de school-
bankrekeningen zijn in 2016 voor het eerst opgenomen bij de lasten. Voorgaande jaren werd alleen het 
verschil in het saldo geboekt. Daarnaast worden de administratielasten, zoals de lasten van het 
administratiekantoor, accountant, bestuursondersteuning e.d. vanaf 2016 bij de overige lasten geboekt. 
In 2015 werden deze lasten nog opgenomen bij de personele lasten. Hierdoor waren de overige lasten in 
2016 veel hoger dan in 2015. Bij de andere lasten waren er weinig verschillen, de lasten van de buitenschoolse 
activiteiten waren in 2015 hoger door het jubileum en de overige lasten waren in 2015 ook hoger.
In de begroting was geen rekening gehouden met het opnemen van de lasten die via de schoolbank-
rekeningen waren betaald. De overige lasten waren daardoor veel hoger dan begroot. De andere overige 
lasten sloten redelijk goed aan op de begroting, de buitenschoolse lasten en de reproductielasten waren 
hoger, de overige lasten waren lager.

financiële baten en lasten
De financiële baten waren veel hoger dan begroot, doordat voor het steunfonds geen begroting was 
opgesteld en een groot deel van de financiële baten wordt door het steunfonds ontvangen. De financiële 
lasten waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015 door het boekverlies op de financiële vaste activa.

4.5 Investeringen en financieringsbeleid

Het beleid van de vereniging is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de 
investeringen waarvoor geen investeringssubsidie wordt ontvangen. Het uitgangspunt is dat geen vreemd 
vermogen wordt aangetrokken voor het doen van investeringen. Dit is in 2016 wel gedaan voor de 
zonnepanelen omdat de rentelasten van een lening lager zijn dan het boekverlies bij de verkoop van een 
deel van de financiële vaste activa of de effecten.
De toekomstige omvang van de liquide middelen is te zien in de toekomstbalans in de continuïteits - 
paragraaf. Hierbij is rekening gehouden met de geplande investeringen. Het saldo van de liquide middelen 
zal de komende jaren dalen door de begrote tekorten. Dit betekent dat een deel van de financiële vaste 
activa of effecten mogelijk zal moeten worden verkocht om het saldo aan te vullen.

4.6 Kengetallen

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor, weerstandsvermogen en 
huisvestingsratio vermelden wij onderstaand de kengetallen:

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Kengetal 31 - 12 - 2016 0,80
Kengetal 31 - 12 - 2015 0,78

Signaleringsgrens onderwijsinspectie: ondergrens 0,30, bovengrens n.v.t.

Definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 80,0% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen.
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de vereniging goed is. De vereniging is 
duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 
en de kortlopende schulden.

Kengetal 31 - 12 - 2016 1,18
Kengetal 31 - 12 - 2015 1,27

Signaleringsgrens onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,18 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en 
de overlopende passiva.
De vereniging heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 372.714 aan liquide middelen en heeft 
daarnaast € 318.802 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 586.268.
De liquiditeitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2015 is de liquiditeitspositie gedaald.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 
verplichtingen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 
totale baten.

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Kengetal 31 - 12 - 2016  - 0,02
Kengetal 31 - 12 - 2015  - 0,03

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van kleiner dan - 0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 
De vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten € 6.600.429, een negatief resultaat behaald van 
€ 129.066. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,02 wordt 
ingeteerd op de reserves.
De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 
met 2015 is de rentabiliteitspositie gestegen.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijs-
instellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun 
taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Kengetal 31 - 12 - 2016 0,44
Kengetal 31 - 12 - 2015 0,51
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Signaleringsgrens onderwijsinspectie: grote instellingen 35% en kleine instellingen 60%.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet - voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico’s op te vangen.

Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)

Kengetal 31 - 12 - 2016 0,36
Kengetal 31 - 12 - 2015 0,41

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van kleiner dan 0,05. CNS Nunspeet voldoet 
ruimschoots aan de norm.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van 
de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke 
financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Huisvestingsratio
Het nieuwe kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan tussen de huisvestingslasten en de totale 
lasten. 

Definitie: De som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door de som 
van de totale lasten (inclusief de financiële lasten).

Kengetal 31 - 12 - 2016 0,08
Kengetal 31 - 12 - 2015 0,06

De inspectie hanteert een signaleringswaarde van maximaal 0,10. 

De huisvestingsratio voor 2016 is lager dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In vergelijking 
met 2015 is de huisvestingsratio gestegen.
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4.7 Continuïteitsparagraaf

Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. Hiermee willen we 
een beeld geven over de continuïteit van onze vereniging. Er is geen sprake van majeure investeringen of 
van volledige doorcentralisatie van de huisvesting. De opgenomen meerjarenbegroting heeft betrekking 
op drie jaar.

Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Aantal leerlingen op 1 oktober 1.255 1.250 1.211 1.205 1.195

Personele bezetting in fte per 31 december

Bestuur / Management 6,1 6,8 6,5 6,5 6,5

Personeel primair proces 61,9 63,3 60,7 57 56,5

Ondersteunend personeel 10 8,9 11,1 10,9 10,9

Totale personele bezetting 78 79 78,3 74,4 73,9

Toelichting op de kengetallen:
Het leerlingenaantal van de vereniging is de afgelopen jaren sterk gedaald. Het leerlingenaantal van 1 
oktober 2016 was slechts 5 leerlingen lager dan op 1 oktober 2016. Dit betekent niet dat aan de leerling 
daling van de afgelopen jaren een einde is gekomen. Voor de komende jaren wordt een verdere daling van 
het leerlingenaantal verwacht. Het is lastig een prognose op te stellen omdat niet duidelijk is wat de 
gevolgen zullen zijn van de eventuele fusie tussen de Morgenster en Petraschool. De gevolgen daarvan 
voor het leerlingenaantal zijn nog niet goed in te schatten. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw voor de 
Morgenster/Petra, de verwachte nieuwbouw voor de Da Costa Elspeet en de vorming van het IKC.

De personele bezetting op 31 december 2016 was hoger dan op 31 december 2015 (exclusief vervanging). 
Dit komt onder andere doordat er op 31 december 2015 sprake was van een vacature binnen de directie. 
Deze is in 2016 ingevuld. 
De afgelopen jaren zijn negatieve exploitatieresultaten behaald. Door het lagere leerlingenaantal zullen 
de tekorten bij ongewijzigd beleid de komende jaren verder oplopen. Om dit te voorkomen zal de 
formatieve inzet de komende jaren moeten worden teruggebracht. Dit zal grotendeels via natuurlijk 
verloop moeten worden gerealiseerd. 

Activa
Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

31 - 12 - 15 31 - 12 - 16  31 - 12 - 2017 31 - 12 - 18 31 - 12 - 19

Materiële vaste activa 997.694 984.029 1.002.669 969.024 996.764

Financiële vaste activa 538.466 534.962 534.962 534.962 534.962

Totaal vaste activa 1.536.160 1.518.991 1.537.631 1.503.986 1.531.726

Vorderingen 391.586 318.802 318.802 318.802 318.802

Effecten 880.884 914.374 914.374 914.374 914.374

Liquide middelen 532.192 372.714 213.963 107.779  - 3.509

Totaal vlottende activa 1.804.662 1.605.890 1.447.139 1.340.955 1.229.667

Totaal activa 3.340.822 3.124.881 2.984.770 2.844.941 2.761.394

Passiva
Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

31 - 12 - 15 31 - 12 - 16  31 - 12 - 2017 31 - 12 - 18 31 - 12 - 19

Algemene reserve 838.061 560.418 320.214  - 48.552  - 361.036

Bestemmingsreserves 1.681.285 1.829.862 1.932.537 2.164.056 2.395.575

Totaal eigen vermogen 2.519.346 2.390.280 2.252.751 2.115.504 2.034.539

Voorzieningen 96.478 103.919 103.919 103.919 103.919

Langlopende schulden  - 44.414 41.832 39.250 36.668

Kortlopende schulden 724.998 586.268 586.268 586.268 586.268

Totaal passiva 3.340.822 3.124.881 2.984.770 2.844.941 2.761.394
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Toelichting op de balans:
De omvang van de balans zal de komende jaren dalen door de begrote tekorten. Dit zal zorgen voor een 
daling van de liquide middelen. Bij de andere balansposten zijn relatief weinig mutaties te verwachten.

De investeringen zullen de komende jaren ongeveer gelijk zijn aan de afschrijvingslasten. Er zal zowel in 
meubilair, ICT als leermiddelen worden geïnvesteerd. Er is geen rekening gehouden met extra investeringen 
in nieuwbouw aangezien in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met de nieuwbouw.
De financiële vaste activa zullen, indien mogelijk, worden aangehouden tot de einddatum. In de meer-
jarenbalans is de waarde gelijk gehouden.
De omvang van de vorderingen is eveneens gelijk gehouden aan de omvang op 31 december 2016. De 
balans is een momentopname en het is lastig de omvang van de vorderingen op dat ene moment te 
voorspellen. Dat is sterk afhankelijk van wanneer de subsidies en andere vergoedingen worden ontvangen.  
In de effecten van het steunfonds wordt gehandeld. Het is nog niet bekend hoeveel in enig jaar zal worden 
verkocht of aangekocht. Daarom is de omvang gelijk gehouden aan de omvang op 31 december 2016. 

De omvang van de liquide middelen zal de komende jaren sterk dalen. Uitgaande van de huidige gegevens 
zal een deel van de financiële vaste activa of de effecten van de hand moeten worden gedaan om de 
liquide middelen aan te vullen.

De meerjarenbegroting laat voor de komende jaren tekorten zien. Deze zorgen voor een afname van het 
eigen vermogen. Het resultaat op het personele deel van de exploitatie is toegevoegd aan de bestemmings-
reserve. De algemene reserve zal de komende jaren negatief worden. Mogelijk dat de algemene reserve en 
de personele reserve over enige tijd worden samengevoegd. Voor de komende jaren worden onttrekkingen 
uit de jubileumvoorziening verwacht. De benodigde toevoegingen zijn nog onbekend. Aangezien deze 
meestal niet veel van elkaar verschillen, is de omvang van de voorziening op hetzelfde niveau gehouden 
als op 31 december 2016. Op de langlopende schuld zal jaarlijks een klein bedrag worden afgelost. Daar is 
in de meerjarenbalans rekening mee gehouden. De omvang van de kortlopende schulden is net zoals de 
omvang van de vorderingen lastig te voorspellen. Deze omvang is sterk afhankelijk van het moment waarop 
de facturen worden ontvangen. De omvang is gelijk gehouden aan de omvang op 31 december 2016.

Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2015 2016 2017 2018 2019

Baten

Gebaseerd op aantal leerlingen t - 1 en t - 2 1.313 1.277 1.253 1.234 1.209

Rijksbijdragen OCenW 6.034.050 6.270.631 6.251.849 6.079.118 6.012.195

Overige baten 80.873 270.860 46.250 43.800 47.967

Totaal baten 6.114.923 6.541.491 6.298.099 6.122.918 6.060.162

Lasten

Personeelslasten 5.390.996 5.303.081 5.310.459 5.038.682 5.042.344

Afschrijvingen 188.932 190.945 187.360 197.295 188.760

Huisvestingslasten 372.707 532.212 408.716 496.045 387.030

Overige lasten 403.792 691.502 537.345 536.395 531.245

Totaal lasten 6.356.427 6.717.740 6.443.880 6.268.417 6.149.379

Saldo baten en lasten  - 241.504  - 176.249  - 145.781  - 145.499  - 89.218

Financiële baten en lasten

Financiële baten 63.442 58.938 16.000 16.000 16.000

Financiële lasten 8.770 11.755 7.748 7.748 7.748

Totaal financiële baten en lasten 54.672 47.183 8.252 8.252 8.252

Nettoresultaat  - 186.832  - 129.066  - 137.529  - 137.247  - 80.966

Onderstaande toelichting op de staat van baten en lasten is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoudelijke 
achtergronden wordt verwezen naar het inhoudelijk deel van het verslag. De meerjarenbegroting 2017 - 
2021 is goedgekeurd door het toezichthoudend bestuur.
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Toelichting staat van baten en lasten
In de meerjarenbegroting is zoals eerder aangegeven geen rekening gehouden met de eventuele fusie 
tussen de Petraschool en de Morgenster, met de nieuwbouwplannen en met de vorming van het IKC. De 
financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet in te schatten.
De meerjarenbegroting laat voor alle jaren een tekort zien. Indien mogelijk zal worden geprobeerd het 
tekort terug te dringen, bijvoorbeeld door bij natuurlijk verloop niet of niet volledig te vervangen.

De rijksbijdragen zullen de komende jaren dalen doordat ieder jaar voor minder leerlingen bekostiging zal 
worden ontvangen. De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de normbedragen van november 2016. Er is geen 
rekening gehouden met aanpassing van de normbedragen. Bij de vergoeding van het samenwerkingsverband 
is wel rekening gehouden met de aanpassing van het bedrag per leerling per 1 januari 2017. In 2016 zijn de 
inkomsten die via de schoolbankrekeningen voor het eerst als baten geboekt i.p.v. alleen het boeken van 
het saldo. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de inkomsten via de 
schoolbankrekeningen. De overige baten zijn daardoor op een veel lager niveau begroot dan de realisatie 
van 2016. De overige baten bestaan uit huurvergoedingen, vergoedingen detacheringen en wat kleinere 
subsidies.

De personele lasten zullen in 2017 vergelijkbaar zijn met 2016. De jaren daarna zullen de personele lasten 
dalen door de lagere personele bezetting. De salarislasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen 
opgenomen personele bezetting. Vanaf 2018 zullen de nascholingslasten dalen doordat het gezamenlijke 
traject dan is afgerond.
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de investeringen zoals opgenomen in de meerjarenbalans. De 
lasten zullen de komende jaren ongeveer gelijk blijven.
De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de huidige gebouwen en de huidige termijnbedragen. De lasten 
per jaar schommelen door het groot onderhoud dat via de exploitatie wordt verwerkt.
Bij de overige instellingslasten is net zoals bij de overige baten geen rekening gehouden met de mutaties 
via de schoolbankrekeningen. Deze zijn daardoor veel lager begroot dan de realisatie van 2016. Er worden 
op dit gebied geen bijzondere lasten verwacht. Er is alleen meer budget voor bestuur - en management-
ondersteuning opgenomen i.v.m. de vorming van het IKC e.d.

De financiële baten en lasten zijn lager begroot dan de realisatie van 2016 doordat de financiële baten van 
het steunfonds niet zijn begroot.

Overige rapportages
Beschrijving intern risicobeheersings - en controlsysteem
De vereniging kent twee financiële planningsproducten, nl. de meerjarenbegroting en het bestuurs-
formatieplan.
De meerjarenbegroting wordt in het najaar opgesteld in overleg tussen de schooldirecteuren en de 
algemeen directeur. De meerjarenbegroting heeft betrekking op vijf jaar. De begroting wordt in de 
decembervergadering van het toezichthoudend bestuur besproken en indien mogelijk vastgesteld. 
Het bestuursformatieplan wordt in het voorjaar opgesteld, eveneens in overleg tussen de schooldirecteuren 
en de algemeen directeur. Het bestuursformatieplan heeft betrekking op vier schooljaren. De beide 
plannen sluiten op elkaar aan, waarbij de meerjarenbegroting het uitgangspunt is voor het formatieplan 
en het formatieplan de input levert voor de volgende meerjarenbegroting.

Het controlesysteem bestaat uit de rapportages van het administratiekantoor die op afgesproken 
momenten worden opgeleverd. Daarnaast wordt ieder maand inzicht gegeven in de gerealiseerde 
personele bezetting versus de begrote personele bezetting.
Met deze overzichten kan worden bepaald of de uitgaven en formatieve inzet conform planning zijn en 
of bijsturing noodzakelijk is.

In de begroting en het formatieplan is rekening gehouden met een afdracht van middelen aan het bestuur 
en ten behoeve van het groot onderhoud. Deze afdracht is een percentage van de bekostiging. De Da 
Costa Elspeet en Nunspeet dragen minder af. Doordat zij twee aparte scholen met samen één brinnummer 
zijn, ontvangen zij per leerling minder bekostiging dan de andere scholen.

Risicomanagement
De vereniging kent nog geen gestructureerd risicomanagement. Het risicomanagement bestaat uit 
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diverse onderdelen die nog geen geïntegreerd geheel vormen.
Het interne risicobeheersing - en controle systeem bestaat voor het financiële deel uit de planning - en 
control instrumenten zoals hiervoor weergegeven bij het risicobeheersings - en controlesysteem. 
Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de realisatie daarvan. De 
bezoeken van de onderwijsinspectie spelen hier ook een rol bij.
De basis voor het interne risicobeheersing systeem is gelegd. Het systeem zal de komende jaren verder 
uitgewerkt en geprofessionaliseerd worden.

Als belangrijkste risico’s worden gezien:
 -   de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het leerlingenaantal laat al enige jaren een dalende lijn zien. 

Dit maakt dat minder subsidie wordt ontvangen. De daling van het leerlingenaantal heeft met name 
betrekking op de onderbouw. In de bovenbouw blijven bij sommige scholen grote groepen aanwezig. 
Hierdoor is het niet direct mogelijk het totaal aantal groepen en dus de formatieve inzet te 
verminderen.

 -   De Wet werk en zekerheid moet er onder andere voor zorgen dat werknemers eerder een vaste baan 
krijgen i.p.v. een opvolging van tijdelijke contracten. Voor de school kan dit betekenen dat leerkrachten 
die regelmatig invallen een vaste aanstelling moeten krijgen terwijl daar de financiële middelen voor 
ontbreken. Hierdoor kan het noodzakelijk worden om met steeds andere invallers te gaan werken, 
wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zal komen.

 -   De komende jaren mag gezien de leeftijden van het personeel natuurlijk verloop worden verwacht. 
Dit geldt voor het volledige onderwijs. Voor de komende jaren wordt schaarste op de arbeidsmarkt 
verwacht. Het risico is dat het natuurlijk verloop niet kan worden opgevangen, doordat bijvoorbeeld 
voor bepaalde groepen moeilijker goede leerkrachten kunnen worden gevonden. Daarnaast geeft dit 
het risico dat leerkrachten makkelijker elders een benoeming kunnen krijgen waardoor er meer 
verloop is, dat ook moet worden opgevangen in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

 -   De opvang van vluchtelingen en het verzorgen van onderwijs aan vluchtelingenkinderen maakt dat 
scholen veel meer te maken krijgen met leerlingen die nog geen Nederlands spreken. Dit vraagt extra 
inzet van leerkrachten terwijl die vaak niet geschoold zijn om aan anderstaligen les te geven. Het is 
niet altijd mogelijk een NT2 - leerkracht in dienst te nemen voor deze leerlingen.

Verslag intern toezicht
Voor het verslag van het intern toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

4.8 Beleggen en belenen

Het ministerie heeft in 2001 een regeling doen uitgaan waarbij een kader wordt gesteld, waarbinnen de 
instellingen voor onderwijs hun financierings - en beleggingsbeleid dienen in te richten en te organiseren. 
De regeling is in 2010 aangepast. In 2016 heeft het ministerie wederom een nieuwe regeling vastgesteld, 
de Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016.

Het uitgangspunt van al deze regelingen is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 
bestemming besteed worden. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van 
risico’s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig 
publiek geld. 

De vereniging heeft in 2016 een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de 
regeling van het ministerie. Het doel van het treasurystatuut is om, in het kader van vermogensbeheer, 
helder te maken volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij 
beleggingen betrokken personen zich moeten houden.

De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
a.  het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid 

van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities
b.  het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen
c.  het minimaliseren van de kosten van leningen
d.  het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de geldstromen 

van de organisatie zijn verbonden.
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Voor het bepalen van de verwachte omvang van de liquide middelen wordt een liquiditeitsprognose voor 
vijf jaar opgesteld. Op basis van deze prognose kan de omvang van de tijdelijk overtollige liquide middelen 
worden bepaald. Deze liquide middelen worden risicomijdend belegd. Hetgeen inhoudt dat het behoud 
van de hoofdsom door de financiële instelling is gegarandeerd. Het beleggen van de liquide middelen kan 
worden gedaan bij financiële ondernemingen, als bedoeld in de Wet op financieel toezicht, en die:
 -   gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
 -   minstens een single A - rating hebben, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingbureaus 

Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch.

Onder beleggingen wordt verstaan uitzettingen van middelen die tijdelijk niet benodigd zijn om aan de 
lopende verplichtingen te voldoen. Hieronder vallen alle vormen van spaartegoeden, deposito’s en obligaties. 
De beleggingen dienen een einddatum te hebben. De hoofdsom van de belegging is te allen tijde 
gegarandeerd.

Het treasurybeleid zal worden uitgevoerd door de penningmeester. Ieder half jaar wordt verslag gedaan 
van het uitgevoerde treasurybeleid. In de jaarrekening wordt conform de richtlijnen een treasuryverslag 
opgenomen. De penningmeester is bevoegd om in het kader van het treasurybeleid overeenkomsten te 
sluiten of ongedaan te maken.

4.9 Treasuryverslag

Het beleggingsbeleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag 
mogelijk risico. Het afgelopen jaar is het beleid ten opzichte van de vorige jaren niet gewijzigd. Dit houdt 
in dat door de vereniging middelen zijn belegd op spaarrekeningen van de Rabobank of in obligaties met 
hoofdsomgarantie bij instellingen die voldoen aan de regeling van het ministerie en het statuut. De Rabobank 
heeft een A - rating en voldoet daarmee aan de criteria van de regeling en het eigen treasurystatuut.
In principe is de Stichting Steunfonds vrij in het beleggen van haar middelen. Echter conform het besluit 
van het bestuur worden de middelen op dezelfde wijze belegd als de middelen van de vereniging.

Behaalde rendementen 2016, vergelijkende cijfers 2015.

Vereniging Steunfonds Totaal

Financiële vaste activa en effecten

1 januari 2016 538.465 880.885 1.419.350

31 december 2016 534.962 914.374 1.449.336

Liquide middelen

1 januari 2016 516.108 16.084 532.192

31 december 2016 349.352 23.362 372.714

Ontvangen rente/dividend 7.189 39.994 47.183

Rendement in % 2015 2,0% 3,7% 2,7%

Rendement in % 2016 0,7% 4,4% 2,5%

Zie voor het overzicht van de financiële vaste activa en effecten portefeuille de jaarrekening, bijlage D3.
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5
5.1 Samenstelling

Het verenigingsbestuur van het CNS Nunspeet bestaat uit zes personen van wie er drie het dagelijks 
bestuur vormen en drie het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging. Het algemeen 
bestuur ziet erop toe, dat dit gebeurt conform de missie en visie van de Vereniging. De bestuursleden zijn 
voor vier jaar benoemd. Er is een rooster van aftreden vastgesteld. Per 31 - 12 - 2015 hebben de volgende 
leden zitting in het bestuur van het CNS.

Dagelijks bestuur
Dhr. A.H. (André) Russchen, Van Karnebeekstraat 45, 8072 BM Nunspeet voorzitter
Mevr. H.M. (Marike) de Goede - Hoeve, Van Goghstraat 56, 8072 JX Nunspeet secretaris
Dhr. J. (John) van der Meer, Oude Zeeweg 10, 8071 TM Nunspeet penningmeester

Algemeen bestuur
Dhr. A.J. (Arjan) van Asselt, Zoomweg 51, 8071 EH Nunspeet voorzitter
Mevr. E.W. (Diana) Dekker - van ‘t Hul, Kastanjelaan 23, 8071 AM Nunspeet lid (tot mei 2016)
Dhr. J.C. (Hans) v.d. Hardenberg, Oosterlaan 3, 8072 BR Nunspeet lid (tot mei 2016)
Dhr. J. (Jaco) van Harten, Grutto 6, 8072 CK Nunspeet lid
Mevr. E. (Lizette) Leeflang - Bel, Gerbrandystraat 148, 8072 WZ Nunspeet lid (vanaf mei 2016)

5.2 Toezichthoudende functie

In 2016 heeft het algemeen bestuur 5 keer vergaderd met het dagelijks bestuur en de algemeen directeur. 
Zoals gemeld in het jaarverslag van 2015 is er in 2015 veel besproken. In 2016 ging het om het invullen van 
een aantal strategische zaken.

Hoe hebben wij dit gedaan? In 2016 is gerichte aandacht uit gegaan naar het SMART maken van de 
doelstellingen. Dit hebben wij opgepakt door samen met het dagelijks bestuur en de algemeen directeur 
een Balanced Score Card op te stellen. Deze Balanced Score Card is vertaald naar doelstellingen. Deze zijn 
vertaald in 4 kwadranten:
1) Financiële zaken
2) Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit
3) Leren en Groeien
4) Intern proces: P&O, Communicatie, Maatschappij en Huisvesting

Tijdens het proces om tot SMART doelstellingen te komen hebben wij ook de strategie in een aantal 
kernzinnen samengevat.
1) Wij zijn een Christelijke school. Onze identiteit is ons onderscheidend vermogen.
2) Wij bieden leraren en leerlingen een veilige omgeving. Wij respecteren elkaar.
3) Wij onderkennen dat elke leerling uniek is. Wij bieden passend onderwijs.
4) Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Veranderbereidheid is een onderdeel hiervan.
5) Wij zijn een onderdeel van de maatschappij. Wij communiceren open, tijdig en transparant.

Onze inspanningen zijn erop gericht dat bij onze kinderen een basis is gelegd om zelfstandig verantwoorde 
keuzes te kunnen maken.

Nadat wij dit ingevuld hebben is per kwadrant een aantal doelstellingen geformuleerd. Per doelstelling is 
ook aangegeven, wie verantwoordelijk is voor deze doelstelling en in welk kwartaal er aan het algemeen 
bestuur wordt gerapporteerd.

Onderstaand op hoofdlijnen de terug koppeling per kwadrant:

Jaarverslag bestuur
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1. Financiële zaken
In 2016 is de doelstelling geweest om op 0 te eindigen. Dit is niet gelukt. Ook in 2016 zijn wij weer tegen 
eenmalige hoge kosten opgelopen, die niet waren voorzien in de begroting. De hoogste kosten zitten in 
de personeelskosten en de huisvestingskosten. Wij hebben kennis genomen van de financiële verslag-
legging van 2016 en de begroting van 2017. Wij hebben het DB geadviseerd voor 2017 een positief 
overschot te presenteren van ca. €150.000. Dit betekent dat er vooral kritisch gekeken moet worden naar 
de personeelskosten en wel met name naar de formatie. Met een positief overschot kunnen ook de 
eenmalige kosten die elk jaar toch weer komen, opgevangen worden om in 2017 op nihil te eindigen.

2. Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit
Onze Christelijke identiteit is ons onderscheidend vermogen. Samen hebben wij vastgesteld dat met name 
onze leraren de belangrijkste schakel zijn in onze Christelijke identiteit. De komende jaren zal er meer 
aandacht zijn voor de geestelijke ondersteuning en toerusting van onze leraren.

Wij bieden onze leerlingen een veilige omgeving. Het voorkomen van pesten, meten van tevredenheid 
zijn indicators waarmee wij inhoud geven aan deze doelstellingen

Ieder kind is uniek: passend onderwijs uitwerken in een integraal plan en huisvesting is de opdracht voor 
de komende jaren om ook aan de wettelijke uitgangspunten te kunnen voldoen.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs: elke locatie behaalt basisarrangement en 30% van de leerkrachten 
moet masteropleiding afgerond hebben zijn de belangrijkste onderwerpen die wij uitgewerkt hebben.

3. Leren en Groeien
De onderwerpen waarover gesproken is zijn: Christelijke identiteit, Leerlingen en scholen in balans en de 
financiën per locatie op orde, HR management, samen werken, samen leren en verbeteren.

4. Intern proces
Onderwerpen als: Communicatie op orde, met name de wijzigingen in het passend onderwijs; Christelijke 
identiteit zoals elke dag een Bijbelverhaal en liedlijsten worden geleerd; Maatschappij waarbij de contacten 
tussen gemeente bestuur, lokale kerken en het voorgezet onderwijs vorm hebben gekregen. Maar ook de 
uitwerking van de huisvestingsplannen, zoals een IKC, zijn besproken.

In de verschillende vergaderingen is uitgebreid gesproken over bovenstaande doelstellingen. Wij zijn erg 
blij dat het model ons helpt om het toezicht goed te kunnen uitvoeren.

Verder is in 2016 door het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur een functioneringsgesprek geweest 
met de Algemeen directeur. Wij hebben onze waardering uitgesproken voor het functioneren van de 
Algemeen directeur. Wij hebben ook vastgesteld dat er soms onduidelijkheid is over de compliance regeling 
tussen Algemeen directeur en Dagelijks bestuur. Wij hebben het Dagelijks bestuur gevraagd de compliance 
regeling af te stoffen en helder en duidelijke afspraken te maken.
 
Wij moeten vaststellen dat er veel ambitie is bij alle scholen, in 2016 is door alle medewerkers en directie-
leden van de scholen veel bijgedragen om de doelstellingen te halen. Veel is gelukt. Wij willen hier iedereen 
voor danken. Ook in 2017 hopen wij onder Gods Zegen verder invulling te kunnen geven aan het 
Christelijke onderwijs in Nunspeet en Elspeet.
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6
6.1 Inleiding

Bij het directieberaad zijn de vijf directeuren van onze CNS scholen vertegenwoordigd. Het directieberaad 
wordt voorgezeten door de algemeen directeur en vergaderde in 2016 10 keer.

6.2 Structuur 

Elk directieberaad begint met een overdenking. Veelal worden bepaalde agendapunten door één of meer 
directeuren voorbereid. Daarnaast worden soms externe deskundigen uitgenodigd. De vergaderingen 
kenmerken zich door een grote betrokkenheid en een goede sfeer. Via taakverdeling m.b.t. de verschillende 
beleidsterreinen maken we gebruik van elkaars specifieke kwaliteiten en interesses. Binnen het 
directieberaad willen we middels een onderzoekende houding, heldere doelen en het versterken van de 
beroepsbekwaamheid van alle medewerkers het onderwijs aan onze leerlingen optimaliseren. De 
onderwijspraktijk komt dan ook geregeld op tafel tijdens het directieberaad. Op deze manier willen we 
elkaar stimuleren om van onze scholen professionele leergemeenschappen te maken waar het samen 
leren van en met elkaar centraal staat. De directeuren verantwoorden het gevoerde beleid op hun school 
tijdens de maandgesprekken die met de algemeen directeur worden gevoerd. 

Onderwerpen 
Tijdens het directieberaad kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake : 

Identiteit
 -  Evaluatie Levend Water
 -  Themadiensten
 -  Liedlijst

Onderwijs
 -  Inschrijfformulier 
 -  Schoolprofilering
 -  Gezamenlijke pedagogische uitgangspunten (Nunspeet) 
 -  Voorlichting Cito eindtoets
 -  Leerstofjaarklas

Leerling ondersteuning
 -  Tripartiete akkoord Zeeluwe
 -  Ondersteuningsplan 2.0 Zeeluwe
 -  Taakverschuiving intern begeleider – directeur 
 -  Evaluatie functie en taken onderwijsassistent 
 -  Insource orthopedagoog Educare
 -  Fonteingroep op De Bron

Kwaliteit
 -  Medewerker tevredenheidsonderzoek (via Parnassys Integraal)
 -  Resultaten CITO LVS 
 -  Nieuwe normering CITO LVS toetsen 

Jaarverslag directieberaad
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Personeel
 -  CAO PO
 -  Functiemix
 -  Nascholing leerkrachten in kader van Passend Onderwijs
 -  Nascholing directeuren (Penta Nova)
 -  Opleiden in de school (Hogeschool Viaa)
 -  Verzuimbeleid
 -  Seniorenbeleid
 -  Wisseling van arbodienst: Perspectief te Harderwijk
 -  Formatie 2016 - 2017

Huisvesting
 -  Overleg met gemeente inzake IKC’s
 -  Bieding Winckelweg 37
 -  Onderzoek ICS - adviseurs in opdracht van gemeente Nunspeet

Financiën
 -  Begroting 2017
 -  Interne benchmark
 -  Bekostiging ondersteuning vanuit Zeeluwe
 -  Wisseling accountant: Van Ree te Barneveld
 -  Wisseling administratiekantoor: Merces te Tiel

Organisatie
 -  Vakantierooster 2016 - 2017

Communicatie 
 -  Website CNS / huisstijl 
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7.1 Samenstelling

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op 31 
- 12 - 2016 was samengesteld.

Naam School Oudergeleding Personeelsgeleding

Mevrouw A. Berends (Annemieke) De Bron x

De heer G. Pluim (Gerben) ** De Bron x

Mevrouw P. van Triest (Paulien) Da Costa Elspeet x

De heer S. van Keulen (Sieto) Da Costa Elspeet x

Mevrouw G. Vermeulen (Gerlinda) Da Costa Nunspeet x

Mevrouw G. van der Stege (Gretha) Da Costa Nunspeet x

Mevrouw J. Pranger (Jolanda) Immanuël x

Mevrouw C. van Elst (Celine) Immanuël x

Mevrouw J.H. Kroese (Jeannette) * De Morgenster x

vacant De Morgenster x

De heer J. Vos (Jan) Petraschool x

De heer C. Korteweg (Chris) Petraschool x

* = secretaris, ** = voorzitter 

7.2 Onderwerpen      

In 2016 zijn de volgende onderwerpen afgewikkeld en/of besproken met het bevoegd gezag:  

Onderwerp Afgewikkeld met BG Besproken met BG

IKC/huisvesting x

Passend Onderwijs/Schoolprofilering x

Wet Werk en Zekerheid/Vervangingsbeleid x

GMR statuut x

GMR reglement x

Taakverschuiving directie - ib x

Functie leraar ondersteuner x

Seniorenbeleid x

Mobiliteit x

Functiemix x

Ziekteverzuimbeleid x

Arbo beleid x

Privacy beleid x

Nascholingsbeleid x

Vakantierooster 2016 - 2017 x

Bestuursformatieplan 2016 - 2020 x

Formatieplan 2016 - 2017 x

Begroting 2016 x

Cafetariaregeling/werkkostenregeling x

CAO Primair onderwijs x

Jaarverslag GMR7
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Kinderen

Op 1 oktober 2016 bezochten 128 kinderen onze school. De kinderen zijn verdeeld over 5 groepen. We 
hebben een groep 1a/2a, 3/4, 5, 6/7 en een groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte was op 1 oktober 
2016 ongeveer 26 leerlingen per groep.

Onderwijs

In 2016 is aan de volgende zaken aandacht besteed:
 -   De Da Costaschool is een Christelijke school met een Doel: Vanuit een veilige leefomgeving streven 

we ernaar dat onze leerlingen zich  kunnen ontplooien en goede leerresultaten halen, d.m.v. 
Doelgericht, Onderzoekend en Evaluerend Leren

 -   We zijn doorgegaan met invulling te geven aan de profilering van onze school. Daarbij hebben we 
ingestoken op de 21e century skills. Het ontdekkend en ontwerpend leren staat hierbij centraal. I.s.m. 
een techniekcoach van techniektalent.nu geven we een boost aan ‘technologie en wetenschap’. Het 
maakt de kinderen nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritische en onder-
nemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Vaardigheden en instellingen 
die de kinderen van nu in de toekomst nodig hebben. Ook in andere vakgebieden proberen we dit toe 
te passen. 

 -   Ook profileren we ons op ict - gebied. In de groepen 6 t/m 8 maken de kinderen gebruik van tabtops: 
Windows 8 tablets met toetsenbord. De kinderen werken dagelijks, 45 minuten met adaptieve 
programma, individueel aan reken, taal en spellingsopdrachten.

 -   De kinderen van groep 7 houden zich dit jaar bezig met de energievoorziening op onze school. Er zijn 
zonnepanelen op het dak gemonteerd door ‘Slim opgewekt’ We hopen de school zo ‘energieneutraal’ 
te maken. 

 -   Een ander speerpunt is het omgaan met mediawijsheid. Een gespecialiseerde leerkracht geeft hierover 
diverse lessen in de groepen 5 t/m 8. 

 -   In de groep 1 en 2 heeft men de observatiemethode “KIJK” verder uitgebreid. Dit om de ontwikkel - 
en observatielijnen van de kleuters vast te leggen. Daaraan gekoppeld wordt er gewerkt met nieuwe 
observatiekaarten. 

 -   Verder zijn er een aantal nieuwe Cito - toetsen ingevoerd voor het leerlingvolgsysteem. Voor spelling 
en rekenen worden er groepsplannen gemaakt. Alleen voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief 
worden individuele handelingsplannen opgesteld.

 -   Er wordt gewerkt met een nieuwe methode voor geschiedenis: ‘Wijzer door de tijd’
 -   Met het administratieprogramma “Parnassys” worden de prestaties van de leerlingen gevolgd en 

worden er schoolbreed trend - analyses per groep vastgelegd. Van daaruit voeren de leerkrachten 
interventies uit om zo tegemoet te komen aan de ontwikkeling van de kinderen.

· In het kader van passend onderwijs werken we volgens de principes van handelingsgericht werken.

Personeel

In 2016 werkten er elf personeelsleden op onze school: acht vrouwen en drie mannen. Vier leerkrachten 
werken fulltime en acht parttime. Naast de directeur is er één IB - er en een onderwijsassistente die in het 
kader van passend onderwijs is benoemd. Verder is er één personeelslid die belast is met de ICT en wordt 
er gebruikt gemaakt van een conciërge.
Het managementteam bestaat uit de directeur en de ib - er. Zij komen maandelijks bijeen om lopende 
zaken te bespreken.
We hebben een contract met de Hogeschool Viaa in Zwolle voor de plaatsing van stagiaires. Dit jaar 
boden we 6 studenten een stageplek aan w.o. een lio - stagiaire en een leerkracht die samen de leerkracht 
van groep 8 gebruik maakt van vier - slag - leren. Beiden volgen een masterstudie. Verder zijn er in enkele 
groepen onderwijsassistenten in opleiding.

Jaarverslag Da Costaschool Nunspeet

Eeckelhagen 37

Nunspeet

www.dacostaschool.net

128 leerlingen (per 1 okt. 2016)

5 groepen

11 personeelsleden

Christelijke school met een Doel

www.dacostaschool.net
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Kwaliteit

Bij - en nascholing heeft op individueel en op teamniveau plaatsgevonden:
·  Er zijn verschillende nascholingsdagen geweest. Deze stonden in het teken van handelingsgericht 

werken en werden verzorgd door Adapt en VIAA
· Enkele leerkrachten hebben gebruik gemaakt van school video interactie begeleiding 
· In september t/m december zijn er diverse leerteambijeenkomsten geweest. 
·  Vier keer per jaar worden een aantal kwaliteitskaarten door het team besproken en beoordeeld. De 

verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen zijn vastgelegd.
· Met ieder personeelslid is een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehouden. 
·  Door de kwaliteitszorg apart te verwoorden in een jaarplan (deze is afgeleid van het schoolplan 2015 

- 2019), het zorgvuldig volgen van de resultaten van de kinderen (opbrengstbericht werken) en het 
houden van bv. ouderpanels (1 x per jaar) willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.

Gebouw

De school beschikt over 8 leslokalen, één gemeenschapsruimte en een speellokaal. Het dak van de school 
is compleet vernieuwd en voorzien van zonnecollectoren. De binnenverlichting is vernieuwd en bestaat 
volledig uit led - verlichting, wat een besparing van zo’n 35% moet opleveren. De conciërges hebben beide 
gangen een nieuwe schilderbeurt gegeven. Ook de buitenkant van de school is voorzien van een nieuwe 
verflaag. De ondergrond van het grote speeltoestel is vernieuwd en voorzien van kunstgras met een 
dempende onderlaag.
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Kinderen

Op 1 oktober 2016 bezochten 138 kinderen onze school. De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen. We 
hebben een groep 1a/2a, 3, 4, 5, 6/7 en een groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte was op 1 oktober 2016 
ongeveer 24 leerlingen per groep. 

Onderwijs

In 2016 is aan de volgende zaken aandacht besteed:
 -   In groep 1 en 2 heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een eventuele nieuwe observatiesystematiek 

voor de kleuters. Dit om de ontwikkel - en observatielijnen van de kleuters op een anderen manier vast 
te leggen. Uiteindelijk is besloten om op de huidige manier door te gaan (uitgebreide en aangepaste 
versie van GOVK).

 -   Verder is een aantal nieuwe Cito - toetsen ingevoerd voor het leerlingvolgsysteem. Voor spelling en 
rekenen worden groepsplannen gemaakt. Alleen voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief 
worden individuele handelingsplannen opgesteld.

 -   Er wordt gewerkt met een nieuwe methode voor geschiedenis: ‘Wijzer door de tijd’.
 -   Met het administratie programma “Parnassys” worden de prestaties van de leerlingen gevolgd en 

worden er schoolbreed trendanalyses per groep vastgelegd. Van daaruit voeren de leerkrachten 
interventies uit om zo tegemoet te komen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 -   In het kader van passend onderwijs werken we volgens de principes van handelingsgericht werken.

Personeel

In 2016 werkten er dertien personeelsleden op onze school: negen vrouwen en vier mannen. Drie mensen 
werkten fulltime. Eén leerkracht werkt op payroll basis. We hebben een contract met Hogeschool 
Windesheim voor de plaatsing van stagiaires. Dit jaar boden we twee studenten een stageplek aan. Naast 
de directeur en de locatieleider hebben we één IB - er, een taalcoördinator en één personeelslid die belast is 
met de ICT. Verder is er in het kader van passend onderwijs een onderwijsassistente benoemd (pay - roll).
Een collega is langdurig ziek, revalideert en hoopt in 2017 haar werkzaamheden weer volledig te hervatten.  

Kwaliteit

Bij - en nascholing heeft op individueel en op teamniveau plaatsgevonden:
 -   Er zijn verschillende nascholingsdagen geweest. Deze stonden in het teken van handelingsgerichte 

diagnostiek en werden verzorgd door VIAA.
 -   Enkele leerkrachten hebben gebruik gemaakt van school video interactie begeleiding.
 -   In het voorjaar en in het najaar zijn er diverse leerteambijeenkomsten geweest. 
 -   Vier keer per jaar worden een aantal kwaliteitskaarten door het team besproken en beoordeeld. De 

verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen zijn vastgelegd.
 -   Met ieder personeelslid is een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehouden.
 -   Dhr. S. van Keulen volgt jaarlijks een cursus mediacoach.
 -   Door de kwaliteitszorg apart te verwoorden in een jaarplan (deze is afgeleid van het schoolplan 2015 

- 2019), het zorgvuldig volgen van de resultaten van de kinderen (opbrengstbericht werken) en het 
houden van bv. ouderpanels (1 x per jaar) willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.

Gebouw

De school beschikt over 6 leslokalen, één gemeenschapsruimte en een speellokaal. Het speellokaal is 
ingericht voor groep 2/3. Het gebouw heeft diverse gebreken en is ongeschikt voor het vormgeven van 
passend onderwijs. Met de gemeente is gesproken over eventueel nieuwbouw of een bouw van een IKC 
in Elspeet. In 2018/2019 hopen we te les te mogen geven in een nieuw gebouw.

Jaarverslag Da Costaschool Elspeet

Vierhouterweg 16

 Elspeet

 www.dacostaelspeet.net

138 leerlingen (per 1 okt. 2016)

6 groepen

13 personeelsleden
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Onze missie

Op de Petraschool krijgen de kinderen christelijk onderwijs. Dit betekent voor ons, dat wij kinderen 
begeleiden op hun weg naar volwassenheid, zodat zij straks als volwassenen in dienst aan God en de 
naaste, gebruikmakend van al hun gaven en talenten, zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenle¬ving 
als verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen. Staand op de sterkst denkbare Basis bouwen aan een 
goede toekomst.

De mission statement van de Petraschool luidt daarom als volgt: 
‘Petraschool, hét fundament voor ieder talent’

Onderwijskundige ontwikkelingen

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 wordt van iedere basisschool verwacht dat zij de 
Basiszorg goed op orde heeft. Dit betekent onder andere: 
 -   Voor kinderen is er een veilig leeromgeving;
 -   Er wordt planmatig gewerkt en leerlingen krijgen onderwijs naar hun onderwijsbehoefte en daar 

worden zowel de instructie als de verwerking (tempo en niveau) op afgestemd;
 -   Ouders denken als gelijkwaardige partners mee in het onderwijsproces; 
 -   De leraren werken voortdurend aan hun deskundigheid;
 -   De structuur van de zorg moet goed in orde zijn en worden bewaakt. Leerkrachten worden begeleid 

bij de leerlingenzorg en die zorg wordt goed gecoördineerd.
We hebben er op de Petraschool tot nu toe bewust voor gekozen om ons niet in een specifieke richting 
te profileren. Onze leerkrachten professionaliseren zich op meerdere terreinen wat zorg en aandacht voor 
de kinderen betreft, zodat we kinderen met heel diverse onderwijsbehoeften zorg naar hun individuele 
behoefte kunnen bieden. Dit begint natuurlijk bij het kind dat geen specifieke onderwijsbehoeften heeft, 
maar geldt voor ieder andere specifieke onderwijsvraag, of dat nu is op het gebied van gedrag, van meer 
of juist minder begaafd, er is expertise op veel terreinen. Dit betekent dat we gekozen hebben voor een zo 
breed mogelijke basiszorg. Hierbij is de ondersteuning door onderwijsassistenten onmisbaar.
We hebben in 2016 nadrukkelijk gewerkt aan verbreding en verdieping van onze kennis en vaardigheden 
om juist deze brede basiszorg te realiseren. Al enkele jaren volgen we teamscholing op het gebied van 
Handelingsgericht Werken. Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling hebben we gekozen 
voor een nieuw leerling volgsysteem: KANvas. Met dit instrument volgen we de ontwikkeling van het kind 
onder andere op het gebied van welbevinden. Dit systeem bestaat onder andere uit een leerlingenvragenlijst, 
een docent vragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen, aansluitend op ons aanbod op het 
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, de Kanjertraining. De leerlingenvragenlijst is goedgekeurd 
door de COTAN en kan gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te 
verantwoorden. Binnen de Petraschool zijn twee collega’s kanjercoördinator, wat inhoudt dat zij de 
collega’s van tips voorzien en begeleiden bij de Kanjertraining en het werken met KANvas. Zodoende 
bewaken zij de kwaliteit van de inzet van de Kanjertraining door de hele school.

Professionele ontwikkeling

Hierboven is al beschreven dat al het personeel geschoold wordt. Al jaren werken we volgens de 
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. 
Op teamniveau hebben we scholing gevolgd op het gebied van “Gedrag”. De twee modules waar we aan 
gewerkt hebben en nog werken zijn: 
 -   Gedragsontwikkeling: belemmeringen en mogelijkheden 
 -   Probleemgedrag: preventie en interventie 
Op CNS niveau nemen alle collega’s deel aan leerteams, samen met collega’s van alle CNS scholen. En alle 
collega’s krijgen in de loop van drie schooljaren een SVIB (School Video Interactie Begeleidingstraject) 
aangeboden door onze eigen CNS SVIB – coaches.

Jaarverslag Petraschool

Troelstrastraat 39

8072 AL Nunspeet

0341 - 25 36 67

www. petraschool.net

300 leerlingen (per 1 okt. 2016)

12 groepen
20 groepsleerkrachten
1 directeur
1 intern begeleider (v.a. 1 aug. 2)
1 zorgcoördinator onderbouw
4 onderwijsassistenten
1 vakleerkracht muziek
1 bovenschools ICT’er
1 conciërge

De onder - en bovenbouw-
coördinator vormt samen met 
de IB - er en de directeur het 
managementteam
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Individuele scholing
Twee collega’s hebben de opleiding tot “Kanjercoördinator” gevolgd.
Eén collega volgt een masteropleiding “Contextuele hulpverlening”. Hierbij leert de collega niet alleen 
naar kinderen op zich te kijken, maar veel breder. Het betreft een benadering die problemen en 
levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Hulpvragen worden 
steeds vanuit een hele context benaderd.
De twee IB’ers hebben een mastermodule “Hoogbegaafdheid” gevolgd en twee andere collega’s volgen de 
CNS professionaliseringsmodule “Hoogbegaafdheid”. 
Twee onderbouwcollega’s hebben de cursus “Ontwikkeling van kleuters” gevolgd.
Eén collega volgde de opleiding “Transactionele analyse”. Dit betreft een praktische theorie over gedrag 
en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever 
wilt omgaan en communiceren met anderen.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht in beeld te krijgen in hoeverre we de goede dingen doen en of we die 
ook goed doen. We hanteren daarvoor verschillende hulpmiddelen: Observatiekaarten op diverse 
gebieden (pedagogisch klimaat, didactiek, identiteit, zelfstandig werken, enz.) We hebben hiervoor 
verschillende kijkpunten beschreven, die we met behulp van deze kaarten scoren. De uitslagen leiden tot 
actiepunten. Ook hebben collega’s bij elkaar in de klas gekeken en nabesproken opgevallen is, uitlopende 
in aandachtspunten voor alle betrokkenen. Op een later tijdstip is er een tweede ronde gedaan om elkaar 
opnieuw te bevragen en te stimuleren.

Personeel

Op personeelsgebied heeft er heel wat gespeeld: drie collega’s waren langdurig ziek. Eén van de twee 
heeft besloten met onderwijs te stoppen. De tweede is inmiddels weer helemaal aan het werk. En de 
derde is helaas nog steeds niet in staat om haar werk te hervatten. Wat betreft de vervangingen is het 
steeds goed gegaan. Helaas is dat in de tweede helft van het jaar wel veel moeilijker geworden. Dit heeft 
twee oorzaken. De nieuwe wet Werk en Zekerheid bemoeilijkt het inzetten van vervangers, omdat er veel 
sneller verplichtingen richting vaste benoeming ontstaan. En dat is niet mogelijk. Ten tweede neemt het 
aantal vervangers af. Steeds meer collega’s vinden een vaste baan en komen niet meer voor vervanging in 
aanmerking.
Mooie berichten vanuit het personeel zijn er gelukkig ook: een aantal collega’s werd (opnieuw) moeder. 
En wat is er mooier dan het ontvangen van een gezond kind. En één collega is in juni getrouwd, een feest 
voor de betreffende collega én voor zijn groep.

Gebouw

Vorig jaar meldden we dat er een onderzoek is gestart naar het realiseren van een IKC in Nunspeet Oost. 
Inmiddels heeft de gemeente een meerjarig onderwijshuisvestingsplan het licht doen zien, waarin zij 
uitspreekt dat dit inderdaad gaat gebeuren. In de begroting is 2019 is hiervoor een bedrag opgenomen 
om deze nieuwbouw vorm te geven. Eén en ander is nog afhankelijk van definitieve besluitvorming op 
gemeenteraadsniveau. En vervolgens zal blijken hoe een en ander in de praktijk blijkt te verlopen.
In de loop van 2016 is ook duidelijk geworden dat SO de Wingerd en SBO de Arend willen participeren in 
IKC Nunspeet Oost. 
Over het al dan niet fuseren met de Morgenster is nog geen besluit genomen. Gesprekken daarover lopen. 

Dankbaarheid

Tot slot, maar zeker niet in het minst, willen we graag onze dank uitspreken naar onze hemelse Vader, die 
ons ook in 2016 van gezondheid, kracht en plezier in het werk voorzag. We zien het als een zegen om op 
een christelijke school voor kinderen te mogen zorgen en weten ons voortdurend gesterkt door Zijn 
liefdevolle nabijheid.
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Immanuëlschool
  …met oog voor talent
   …en jij maakt het verschil

Immanuël - God met ons: wij zijn, als betrokkenen bij de school, afhankelijk van de hulp en nabijheid van 
God. Voor ons dagelijks leven en werken op school betekent dat, dat wij een open school willen zijn; open 
voor mensen waarvan wij geloven dat zij allemaal door God geschapen en geroepen zijn te leven tot Zijn eer.
Wij willen oog hebben voor wat de kinderen nodig hebben en voor ieders mooie eigenschappen. God 
heeft ons geschapen en heeft iedereen talenten gegeven. Wij willen oog hebben voor de talenten van de 
kinderen, samen de talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

Leerlingen

Door de groei in leerlingaantal is er een gesprek op gang gekomen over het hanteren van een leerlingenstop. 
Vanaf kalenderjaar 2017 is deze stop gerealiseerd door het afbakenen van het aantal in te schrijven 
leerlingen en het bepalen van de wijkgrens. Deze stop is noodzakelijk omdat het grote aantal leerlingen 
niet past in het gebouw.
We mogen ons gelukkig prijzen met betrokken en actieve ouders. Dit zien we terug in de gesprekken op 
school die druk bezocht worden en de verschillende activiteiten waar veel ouders bij betrokken zijn.

Onderwijs

Dit volledige jaar staat in het teken van de ontwikkelingen CNS breed. Zo hebben we de mastermodule 
handelingsgerichte diagnostiek afgerond, leerteams zijn gestart en inmiddels afgerond. Een aantal 
leerkrachten maken gebruik van video interactie begeleiding. 
Daarnaast zijn we verder gegaan met de profilering van hoogbegaafdheid. De CNS plusklas heeft een 
centrale plek gekregen binnen ons onderwijs en gebouw. Naast de CNS plusklas op maandag zijn we op 
de andere dagen gestart met plusgroepen van groep 1 t/m 8. Leerlingen die meer aankunnen worden hier 
begeleid in het leren leren, projectonderwijs, techniek, filosofie, spel en uitdagende taken. Jolanda Pranger 
en Barbara van Munster zijn hierbij de begeleiders.
Er is een pilot gestart in groep 6 om tijdens de middagmomenten thematisch te werken. Vanuit het team 
ontstond de vraag om tegemoet te komen aan de talenten van leerlingen. Hoe kunnen we deze talenten 
inzetten en zo leren van en met elkaar. De verschillende werkvormen die gebruikt worden in deze pilot 
willen deze talenten ook aanspreken.
Tot nu toe is helder dat we als team verder gaan met het thema samenwerkend leren, maar niet volledig 
geïntegreerd en thematisch willen werken. We zijn met elkaar, onder leiding van Anja Bouw, een zoektocht 
begonnen hoe we onze uitgangspunten en idealen kunnen verwezenlijken in goed passend onderwijs 
voor elk kind.

Gebouw

Het eerste gedeelte van het jaar 2016 zijn we druk geweest met de gymzaal naast de school. Plannen 
maken, gesprekken voeren en als laatst een bod doen. Helaas werd de gymzaal niet gegund aan CNS 
waardoor er een alternatief moest komen. Op de laatste zomervakantiedag werden er twee units 
geplaatst in de voortuin van de school. Op zaterdagmiddag moest er ingericht worden en dinsdagmorgen 
werd er gestart. Het is zeker niet de beste oplossing maar inmiddels is het werkbaar.

Jaarverslag Immanuëlschool

Winckelweg 39

8071 EJ Nunspeet

0341 - 25 22 19

222 leerlingen (per 1 okt. 2016)

9 groepen

16 groepsleerkrachten, 
1 interim intern begeleider, 
1 onderwijsassistent, 
1 conciërge, 
1 directeur
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Personeel

Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze fijne collega Herma Doorneweerd. Zij 
heeft de afgelopen 2 jaar zich liefdevol ingezet voor onze leerlingen. Na haar trouwen is zij verhuisd naar 
het westen van het land, waardoor ook het afscheid voor Nunspeet kwam.
Herma heeft in die twee jaar de inzet van een onderwijsassistent goed op de kaart gezet. Hier kon onze 
nieuwe collega Angelique Vinke dan ook zo verder gaan. 
Ook Odilia van Wijhe is gestart bij ons op school als leerkracht van groep 3. Naast haar werkzaamheden 
bij Centraal Nederland geeft ze vol enthousiasme les aan haar leerlingen.

Kwaliteit

Wij willen oog hebben voor wat de kinderen nodig hebben en oog hebben voor ieders mooie eigen-
schappen. We willen deze talenten samen ontdekken en verder ontwikkelen. De leerkracht neemt hierbij 
een centrale plaats in. Zij zijn de hele dag bezig met de ontwikkeling van de kinderen en het tegemoet 
komen aan de verschillen.
Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die de school onderneemt.
Zo kijken we samen naar de resultaten van de kinderen. We bespreken met elkaar de beste aanpak voor 
een kind zowel in de groep als daarbuiten (plein, gym enz.) We proberen elk kind datgene te geven wat hij 
of zij nodig heeft om zijn talenten te laten ontwikkelen.

Tenslotte

We mogen met elkaar terugkijken op een intensief jaar waarin we met elkaar het beste proberen te 
vinden voor de leerlingen, ouders en leerkrachten. Met elkaar en onder de Zegen van onze Heer en 
Heiland mogen we verder gaan met het prachtige werk dat onderwijzen is.

Als kristal

Even kwetsbaar als een vlinder
of een beeldje van kristal
is een kind dat zoekt naar liefde
en bescherming bovenal.
In zijn wereld vol verwachting
hoop ik dat het slagen zal
als piloot, chirurg of kapster,
maar als mens toch bovenal.
God, dat ik de juiste woorden
tegen het kind zeggen zal.
Dat het zich aanvaard mag weten
maar beschermd toch bovenal.
Ongeacht alle prestaties
 - daarom gaat het toch meestal? 
- 
ongeacht toetsen en cijfers
maar als mens toch bovenal.
God geeft liefde aan de mensen
maar aan kind’ren bovenal,
want ze zijn kwetsbaar als vlinders
of als beeldjes van kristal.
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Kinderen

Op 1 oktober 2016 bezochten 179 kinderen onze school. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. 

groep 1/2A 19 leerlingen
groep 1/2B 18 leerlingen
groep 3  17 leerlingen
groep 4  21 leerlingen
groep 5  18 leerlingen
groep 6  32 leerlingen
groep 7  25leerlingen
groep 8  29 leerlingen

2015

Per 1 maart is Aart van de Poppe aangetreden als directeur van de Morgenster. Hij is de opvolger van 
Henk Altena die ruim 1 jaar als interim directeur heeft gefunctioneerd op de Morgenster. In 2016 waren 
er 8 groepen op de Morgenster. 1n 2016 waren er 14 leerkrachten werkzaam, 5 onderwijs assistenten, 1 IB 
- er, 1 conciërge (deels) en 1 directeur. Per 1 - 8 - 2016 is er afscheid genomen van Marjan Muys. Zij heeft 
in verband met voortijdig pensionering afscheid genomen van de Morgenster. 2016 was ook het jaar van 
het onderzoek doen naar een mogelijke fusie Morgenster/Petraschool.

Missie en Visie 

We richten ons handelen in op basis van onze missie en visie. Op de Morgenster werken we, wat betreft 
onze visie, vanuit 3 motto’s: identiteit, kwaliteit en veiligheid

Identiteit   Ieder kind is uniek en wij mogen het kind meehelpen in zijn ontwikkeling op een 
manier zoals God het kind geschapen heeft. Jezus is ons voorbeeld hierin. 

Kwaliteit:   Om de kwaliteit te waarborgen hebben we verschillende meetpunten. We toetsen 
de leerlingen regelmatig met ons leerlingvolgsysteem. We doen middels 
teamscholing en nascholing aan onderwijsontwikkeling. We werken met het 
bekwaamheidsdossier (wet BIO). En we luisteren naar leerlingen, ouders en 
leerkrachten, onder andere d.m.v. tevredenheidsonderzoeken en enquêtes. 

Veiligheid:   We willen de kinderen een veilig gevoel in de school geven. Alleen op deze manier 
kunnen ze tot ontwikkeling komen. Dit uit zich o.a. in het pestprotocol. 

Onze Missie: ‘De Morgenster, de school waar je mag worden wie je bent’

Onderwijswijs

In 2016 zijn we ook als team druk bezig geweest om de kwaliteit van het geboden onderwijs te 
optimaliseren. Hiermee bedoelen we de invloed die de leerkracht heeft in relatie tot de leeropbrengsten 
van de kinderen. We zijn als team bezig geweest met de hieronder beschreven thema’s. Dit zijn thema’s 
waren in de meeste gevallen een voortzetting van trajecten die al eerder opgestart zijn.

Jaarverslag De Morgenster

Hoofdgebouw

Frans Huismanstraat 20

Dependance

Lijsterbesweg 4

www.morgenster.net

179 leerlingen (per 1 okt. 2016)

8 groepen

21 personeelsleden
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Coöperatief werken en verzelfstandiging
Er wordt op de Morgenster al veel gedaan aan coöperatief leren. In 2016 zijn we bezig geweest om dit 
verder te optimaliseren in alle groepen. Dit is een proces wat niet is afgerond maar waar de komende jaren 
aandacht voor zal blijven bestaan.

Identiteit en seksuele voorlichting
Er is geen specifieke methode aanwezig hoe we dit op de Morgenster vorm geven. Gezien het belang van 
dit onderwerp hebben we nagedacht hoe we dit, met inachtneming van onze identiteit, vorm willen 
geven. Een werkgroep heeft hierover nagedacht. Een van de uitkomsten is dat we in 2017 meedoen aan 
de week van de Lentekriebels en op zoek gaan naar een methode.

Hoogbegaafdheid
Op de Morgenster bieden we ook kinderen die meer aan kunnen passend aanbod. We hebben in kaart 
gebracht wat we in elke groep bieden en aan materiaal voor handen hebben. Ook werken we aan 
procedures zodat meer tot hoogbegaafdheid eerder onderkend wordt door de leerkrachten.

Handelingsgericht werken (HGW)
Er wordt een cyclische aanpak van de zorg geïmplementeerd. 

 -  Analyse van de toetsresultaten Cito op school - , groeps - , en leerlingniveau
 -  Analyse op schoolniveau door het gehele team
 -   Opstellen van een groepsplan naar aanleiding van deze analyse (leerkrachten + IB - er); dit jaar wordt 

gestart met een het groepsplan rekenen, spelling en lezen
 -  Opstellen van individuele ondersteuningsplannen
 -  Uitvoering van deze plannen in de groepen
 -  Ondersteuning daarbij van de IB - er en van de collega’s uit de bouw (intervisie)
 -  Voortdurende bijstelling van de groepsplannen a.g.v. methodegebonden toetsen
 -  Evaluatie van groepsplannen met IB - er
 -  Evaluatie op teamniveau twee keer per jaar - bij de analyse van de toetsresultaten
 -  Ontwikkelen van HGW - houding in het team (zeven uitgangspunten van HGW)

Contacten met ouders
De communicatie met ouders wordt anders vorm gegeven.
 -  Er wordt gestart met het ‘omgekeerde oudergesprek’
 -  Er wordt gewerkt met kindgesprekken
 -  Ouders worden meer gezien als partner in de ontwikkeling van het kind
 -   Ouders krijgen informatie niet in de vorm van rapportcijfers maar door de vaardigheidsscores met de 

ouders te bespreken (beeld t.o.v. de gemiddelde leerling)
 -   Met ouders wordt tijdig nagedacht over eventuele doublures, specifieke zorg, de juiste vorm van 

vervolgonderwijs enz.
 -  Er wordt ook hier zo proactief en constructief mogelijk gewerkt
 -  We streven naar educatief partnerschap

Gesprekkencyclus
a.  Na de zomervakantie is begonnen met een startgesprek met elke collega. Taakstelling, professio-

nalisering, welbevinden e.d. worden besproken.
b.  Er wordt een klassenbezoek afgelegd volgens een van tevoren vastgestelde kijkwijzer. In ieder geval zal 

daarin de kwaliteit van de instructie een observatiepunt zijn.
c.  Er volgt een gesprek naar aanleiding van dit klassenbezoek.

Klassenmanagement - kwaliteit van instructie
De kwaliteit van de groepsplannen, de voorafgaande analyse moeten goed zijn. Plannen worden besproken 
met IB - er / directie. Plannen, die onvoldoende van kwaliteit zijn, moeten bijgesteld worden. Dat gebeurt 
tijdens en direct na de studiedagen, die hier voor gepland gaan worden. 

Zorg
De zorg wordt anders en teamgericht georganiseerd. Eigenschappen van de zorg worden:
De uitslag van de Cito - toetsen worden op teamniveau gedaan. Hiervoor worden telkens een dag als 
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studie - /werkdag gepland, waarbij het gehele team aanwezig is. Tijdens deze dag wordt een analyse gemaakt 
van de school - , de groeps - en de leerlingresultaten.
Tijdens deze dag wordt het groepsplan door de duo - collega’s gemaakt.
De IB - er bespreekt voorafgaand aan de groepsplanperiode met de collega’s de zorg in de groep. Er wordt 
proactief gedacht (zie de handelingsgerichte vragen: wat heeft …nodig om…).
Er wordt contact gezocht met ouders in de beginperiode om eventuele zorg door te spreken. Ouders worden 
vooraf geïnformeerd en als belangrijke gesprekspartners meegenomen in het traject (zie oudercontacten).
De IB - er verricht klassenbezoeken en bespreekt de voortgang met de leerkrachten.
Groepsplannen worden tussentijds twee keer bijgesteld naar aanleiding van de methodegebonden toetsen.
In de team - en bouwvergaderingen wordt gesproken over de thema’s van HGW. Intervisie en leren van 
elkaar vindt hier plaats.

Syrische kinderen
Het aantal Syrische kinderen op de Morgenster groeit gestaag. We hebben de nodige expertise, kennis en 
methoden ontwikkeld om deze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Zaak is wel om kritisch te 
kijken tot hoever wij als school kunnen gaan.

Personeel

In 2016 werkten er 21 personeelsleden op onze school: 19 vrouwen en 2 mannen. 2 leerkrachten werken 
fulltime en 16 parttime. Naast de directeur en de leerkrachten zijn er één IB - er en 4 onderwijsassistenten 
werkzaam. De onderwijsassistenten zijn benoemd in het kader van passend onderwijs en begeleiding van 
de Syrische leerlingen. 

Het managementteam bestaat uit de directeur, ib - er en een bouwcoördinator (onderbouw/bovenbouw). 
Zij komen maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken.
We hebben een contract met de VIAA uit Zwolle voor de plaatsing van stagiaires. Dit jaar boden we een 
aantal stagiaires de mogelijkheid om hun stage bij ons te lopen. Door gebruik te maken van onderwijs 
assistenten hebben we binnen diverse groepen extra zorg kunnen bieden.

Kwaliteit

Bij - en nascholing heeft op individueel en op teamniveau plaatsgevonden:
 -   Er zijn verschillende nascholingsdagen geweest. Deze stonden in het teken van handelingsgericht 

werken en werden verzorgd door Adapt/VIAA.
 -   We zijn gestart met de specialisaties.
 -   Met ieder personeelslid is een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehouden. 
 -   Door de kwaliteitszorg apart te verwoorden in een jaarplan (deze is afgeleid van het schoolplan 2015 

- 2019), het zorgvuldig volgen van de resultaten van de kinderen (opbrengstbericht werken) en het 
houden van bv. ouderpanels (1 x per jaar) willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.

Tenslotte

De slogan van de Morgenster is ‘De school waar je mag worden wie je bent’. Iedere dag werken we hier vol 
enthousiasme en passie aan. We willen de kinderen helpen om de hun gegeven kwaliteiten en talenten 
verder te ontwikkelen. Dit doen we vanuit de gedachte dat God ieder mens geschapen heeft en dus ieder 
kind en mens uniek is. Daarnaast willen wij, de ons toevertrouwde kinderen, goed voorbereiden op het 
functioneren in de huidige maatschappij.
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De Bron: ‘de school waar uw kind zich thuis voelt’

Vanuit het vertrouwen dat er Een is bij wie wij allemaal thuis mogen zijn, hebben wij het afgelopen jaar 
gestalte gegeven aan een school waar ieder kind zich welkom weet en zich thuis mag voelen.

Algemene zaken

Zoals hierboven vermeld waren er op de teldatum 281 leerlingen op onze school. In de loop van het jaar 
werd nog een behoorlijk aantal kleuters aangemeld. We verwachten voor het komende jaar een lichte 
stijging van het aantal leerlingen. In juli 2016 zijn er 30 leerlingen uit groep 8 van school gegaan. 
De leerlingen op onze school kregen les van 18 leerkrachten (veelal parttime). Daarnaast was op beide 
locaties een bouwcoördinator, een onderwijsassistente en een IB - er werkzaam. Onze conciërge was om 
de week 3 dagen op onze gebouwen aanwezig.
De leerlingen werden verdeeld over twee locaties: groep 1 - 4 aan de Koningin Julianastraat, groep 5 - 8 
aan de Mr. Drostweg. Wij hebben betrokken ouders die zich op allerlei manieren in hebben gezet voor 
onze school. Vanuit de OR waren er de verschillende activiteiten op sport gebied, vanuit de MR werd er 
actief meegedacht over het reilen en zeilen van onze school. De koningsdagcommissie had zijn handen 
vol aan de organisatie van het koningsfeest. De crea ouders stonden elke creamiddag weer klaar om met 
onze kinderen tot prachtige werkstukken te komen. 
Dit jaar organiseerden wij open ochtenden voor zowel de onder - als de bovenbouw. Deze werden op beide 
locaties goed bezocht.
Het onderwijs was voortdurend in beweging. Allerlei veranderingen kwamen op ons af. Als team hebben 
we geprobeerd al deze veranderingen zo goed mogelijk te implementeren. Daarbij stond het welzijn en de 
ontwikkeling van de leerlingen voorop.

Schoolontwikkeling en professionalisering

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Dat betekent o.a. dat iedere school 
verplicht is voor alle aangemelde leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. In het vorige schooljaar 
is gestart met het Handelingsgericht Werken. De achterliggende gedachte voor deze werkwijze is: ‘Wat 
heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode 
nodig’. Door middel van studiedagen/ - middagen is het team van de Bron hiermee aan de slag gegaan. 
Het invoeringstraject is afgesloten en er is een document opgesteld met afspraken. In het kader van de 
borging zijn er verschillende momenten georganiseerd waarbij wij ons en ons onderwijs kritisch tegen het 
licht gehouden hebben.
Ook op andere manieren wordt gewerkt aan schoolontwikkeling. Leerkrachten nemen deel aan boven-
schoolse leerteams en krijgen video - interactie - begeleiding. Begin 2016 is op teamniveau begonnen aan 
een Master - module ‘Preventie en interventie t.a.v. gedrag’; deze hopen wij binnenkort af te ronden. 
Het grootste deel van het team heeft de licentie C van de Kanjertraining gehaald en een aantal is versneld 
bezig met het halen van de nodige licenties. Sinds dit jaar zijn er twee Kanjercoördinatoren werkzaam op 
beide locaties.
Verder is een collega gestart met een Master opleiding gedrag en heeft een collega haar Master opleiding 
het Jonge kind afgerond. Op individueel niveau hebben de IB - ers nascholing gevolgd op het gebied van 
passend onderwijs en executieve functies.

Nieuwe lesmethoden

Ieder schooljaar wordt een verouderde methode vervangen door een nieuwe. In augustus 2016 is de 
geschiedenis methode voor groep 5 t/m 8 vervangen. Wij werken nu met de methode Wijzer! Geschiedenis. 
Dit is een moderne compacte methode die alle kerndoelen omvat. 

Jaarverslag De Bron

Hoofdgebouw

Kon. Julianastraat 25

Dependance

Mr. Drostweg 6

www.debron - nunspeet.nl

281 leerlingen (per 1 okt. 2016)

11 groepen + Fonteingroep
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Leeropbrengsten

We streefden er voortdurend naar om de leeropbrengsten op niveau te houden of te brengen. Om dat 
inzichtelijk te houden, maakten we gebruik van verschillende ‘instrumenten’. Voor de hoofdvakken werd 
gebruik gemaakt van de methode - gebonden toetsen. Daarnaast werden één of twee keer per jaar Cito 
- toetsen afgenomen. In groep 4 en 6 werd de NSCCT - toets afgenomen. Deze toets geeft het verband 
aan tussen het intelligentieniveau van het kind en de leerprestaties. 
In groep 8 werd de Cito - eindtoets afgenomen. De school moet voor 1 maart advies uitbrengen m.b.t. het 
vervolgonderwijs. In het verleden was de uitslag medebepalend voor de keuze voor het voortgezet 
onderwijs. Dat is nu niet meer zo. Alleen bij hoge uitzondering (een duidelijk hogere Cito - eindscore) kan 
het advies voor het voortgezet onderwijs (naar boven) bijgesteld worden. 
De uitslag van de Cito - eindtoets werd ook vergeleken met de scores van andere basisscholen in ons land. 
Onze school scoort al een aantal jaren goed.

Passend onderwijs

Zoals gezegd is op 1 - 8 - 2014 de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Binnen onze CNS - scholen is 
op een aantal punten concrete actie ondernomen om het Passend Onderwijs tot een succes te maken 
(onderwijsassistenten, deskundigheidsbevordering, huisvesting).
Naast deze maatregelen op CNS - niveau heeft het team van de Bron uitgesproken zich te willen 
specialiseren op het gebied van gedrag. Dat werd o.a. gedaan d.m.v. deskundigheidsbevordering. Daarnaast 
was uitgesproken dat we ook daadwerkelijk een poging willen doen om kinderen met leer - en gedrags-
problemen optimale kansen te geven zich te ontwikkelen. De plannen die een jaar eerder werden gemaakt 
om specialistische leerkrachten te benoemen, werd uitgevoerd. Sinds 1 april is de Fonteingroep een feit. 
In de Fonteingroep wordt lesgegeven aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van 
gedrag in de breedste zin van het woord. Verder waren de beide leerkrachten van de Fonteingroep 
beschikbaar voor vragen vanuit de vereniging.

Personele ontwikkelingen

Op de Bron hebben we te maken met een stabiel team. Er zijn weinig wisselingen. 
M.i.v. het nieuwe schooljaar werd juf Marieke Westerbroek benoemd. Zij gaf drie dagen per week les in 
groep 4. Ook juf Thessa Hagen bleef verbonden aan onze school. Juf Wilke Fidder werd benoemd als 
Fonteinleerkracht en een aantal weken later kwam daar op detacheringsbasis vanuit de Verschoorschool 
juf Janneke Strijker bij. Meester Klaas Keizer moest i.v.m. overbelasting zijn taak voorlopig neerleggen. 
Eind 2016 gaf onze directeur Albert Strijker aan dat hij een nieuwe baan in Ede had aangenomen.
Op de valreep van 2016 gingen twee collega’s met zwangerschapsverlof, juf Annemiek Niebeek en juf 
Laura Bomhof.

Tenslotte

Mogen we terugkijken op een mooi jaar, met hoogte en diepte punten, maar altijd in de overtuiging dat 
wij veilig zijn in Jezus armen.
Het team van de Bron ervaart het als een groot voorrecht om christelijk onderwijs te geven. Het geeft 
vanuit Bijbelse principes prachtige kansen om kinderen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Het is 
iedere dag weer een uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen. Dagelijks werd er uit de Bijbel verteld, 
liederen gezongen. We vierden de christelijke feestdagen en we deden mee met themadiensten. We willen 
het leven zoals God het bedoeld heeft ‘voorzeggen’ en ‘voorleven’.
We zijn ons ervan bewust dat we daarbij afhankelijk zijn van de zegen van onze Schepper.
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