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MISSIE EN VISIE

De route van waarom via hoe naar wat….

Van Simon Sinek hebben we geleerd dat elke succesvolle onderneming – of het nu
een bedrijf of een politiek of een maatschappelijk project is – begint met een helder
antwoord op de vraag: waarom doen we dit eigenlijk? Daarna komt het hoe, en pas
aan het einde het wat. Voor de VCPO hebben we deze beweging eveneens gemaakt.

Hoe?
Wij geven ruimte aan ontwikkeling en gebruiken die op een open, (zelf)verantwoordelijke en betrokken manier

Waarom?
Alle handelingen die wij verrichten leveren een bijdrage aan de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, zodanig dat zij de mogelijkheid
krijgen van en met anderen te leren op weg naar een eigen toekomst.

Hoe komen we daarbij?
Dat vraagt de samenleving van ons
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o
We leven in een wereld die sneller dan ooit verandert en misschien ook wel lijdt
aan verandergekte. In zo’n wereld moeten mensen kunnen inspelen op veranderingen. Daarvoor hebben ze het vermogen nodig om veranderingen niet te zien als bedreigingen, maar als kansen om te leren en zich verder te ontwikkelen.
o
In een samenleving die alle nadruk legt op ieders persoonlijke leer- en ontwikkelingsweg, moet het besef levend gehouden worden dat we ons alleen optimaal
kunnen ontwikkelen als we leren van en met elkaar. Individuele ontplooiing kan niet
zonder (nieuwe) verbindingen tussen mensen en (nieuwe) vormen van gemeenschap.
o
Een wereld die voor grote uitdagingen staat, vraagt om mensen die zich ervoor willen inzetten dat deze wereld een plek wordt waar iedereen tot zijn/haar recht
komt. Daarvoor hebben ze het vermogen nodig om buiten de bestaande kaders te
denken en de bereidheid om ‘meer dan het gewone’ te doen.
Onze bronnen inspireren ons daartoe
De Bijbelse verhalen leren ons het leven te zien als een reis die erop gericht is om
steeds meer mens te worden. Ze vertellen van de levensreis van de mens met (of
zonder) God. Steeds weer wordt de mens weggeroepen uit wat hem of haar gevangen

Ons motto is:
Wij geloven in ieder kind en in elkaar. Dat motto waarmaken, vraagt iets van de
manier waarop wij ons werk doen. Door dat heel concreet in ons gedrag te laten zien,
maken wij VCPO Spijkenisse tot een organisatie waarin we niet alleen maar een baan
hebben met allerlei taken en verantwoordelijkheden. Het is een omgeving waarin we
tot ons recht komen en elkaar tot ons recht laten komen. Daarin werken we samen
aan een hoger doel. Elke bijdrage telt en wordt gewaardeerd.
Wat?
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Wij bieden onderwijs dat zich richt op optimale ontwikkeling.
•
•
•
•

Wij geven vorm aan Leren met toekomst
Wij nemen belemmeringen weg
Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren met toekomst’
centraal staat
Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke be
trokkenheid in de regio

BESTUURLIJKE
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MISSIE EN VISIE
Vereniging

De organisatie

De VCPO is een vereniging voor christelijk primair onderwijs en bestaat al meer dan
115 jaar.

Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie

Statuten

Uit Jong van geest, jubileumboek 100 jaar Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (1999):
“In de geschiedenis van de vereniging is echter één belangrijke constante.
Het kind, de leerling en de volwassene, de leerkracht. (…) Zij vormen het
(voort)levende verhaal van de geschiedenis.” (pag. 9)
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Algemeen Bestuur
(toezichthoudend)

GMR

“In een angstig hoog tempo voltrekken zich veel veranderingen in onze
maatschappij. Ook ons onderwijs maakt daar deel van uit en verandert mee.
Onveranderd is het belang van de normen en waarden in ons christelijk onderwijs. Die speelden en spelen een fundamentele rol, toen en nu en… in de
toekomst!! (pag. 69)

Directeur Bestuurder

MR

Staf

Directies

Het bestuur van de VCPO kiest bewust voor een verenigingsvorm.
Argumenten hiervoor zijn:
•
•

Het belang van “de lokale democratie”
Publieke middelen dienen te worden verantwoord naar de overheid, echter pas
send bij het karakter van het bijzonder onderwijs dient eveneens verantwoord
ing te worden afgelegd naar de leden van de vereniging, die de scholen in stand
houden.

In 2013 heeft de VCPO, mede vanwege de wetgeving rondom “Goed Onderwijs, Goed
Bestuur” het lidmaatschap van de Vereniging opnieuw geformuleerd. Daarop volgend
heeft er een ledenwerving plaatsgevonden. Medio maart 2018 heeft de vereniging 66
leden.

Scholen

Binnen de bestuurlijke organisatie is er een scheiding tussen bestuur en toezicht.
Daarbij is er door de VCPO gekozen voor het Raad van Beheermodel, waarbij het
bestuur de intern toezichthoudende taak vervult en de algemeen directeur deel uitmaakt van het bestuur. Er ontstaat hierdoor een nieuwe functie: directeur-bestuurder.
De intern toezichthouders vormen het algemeen bestuur, de directeur-bestuurder het
dagelijks bestuur.
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Algemeen toezichthoudend bestuur

Het bestuur kwam in 2017 zes keer bijeen in een bestuursvergadering.

Het bestuur van de Vereniging bestaat, medio maart 2018, uit zeven leden, van wie
zes leden in het algemeen toezichthoudend bestuur. In het algemeen bestuur hebben
leden zitting die algemene bestuurlijke deskundigheid hebben en die de ‘omgeving’
van de school vertegenwoordigen. Het zorgt er voor dat het bestuur goed verankerd
is in de achterban.
In onderstaand overzicht, de leden van het toezichthoudende bestuur in 2017 met
daarbij aangegeven hun functies en nevenfuncties.

De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•

Bestuursverslag 2016
Jaarrekening 2016
(Meerjaren)begroting 2016-2020
Bestuursakkoord Integraal Huisvestingsplan Nissewaard
Integriteitscode en klokkenluidersregeling
De totstandkoming van de VPR-pool
Aanpassingen in de toolkit Goed Onderwijs, Goed Bestuur:
•
Code Goed Bestuur
•
Profiel van toezichthouder
•
Benoemingsprocedure
•
Bezoldiging toezichthouders

Het intern toezicht als werkgever
De intern toezichthouders hebben invulling gegeven aan hun werkgeversrol door met
de directeur bestuurder in verschillende gesprekken zijn functioneren te bespreken en
te beoordelen.
Jaarlijkse evaluatie intern toezichthouders
In de bijeenkomst op 22 februari 2017 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden.
De volgende thema’s kwamen aan de orde:
Over de kaders gesproken
Met de invoering van het Raad van beheermodel binnen de VCPO Spijkenisse, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010 zijn er
door de Raad en de directeur-bestuurder kaders opgesteld. Het intern toezichtkader
(ITK), met uitspraken over de ‘besturing’ van de bestuurder in de organisatie. Anders
gezegd: helderheid verschaffen over hoe processen in de organisatie verlopen. Het
bestuurlijk toetsingskader (BTK) maakt inzichtelijk wat de richtinggevende uitspraken
zijn ten aanzien van de verschillende domeinen die het onderwijs betreffen. Dit kader
gaat over de ‘inhoud’ van het onderwijs, geeft de te ‘behalen’ hard en soft controls
aan, regelt de informatievoorziening en op welke wijze er gerapporteerd wordt of hoe
door de toezichthouder wordt ‘ervaren en bemerkt’ hoe de soft controls worden gerealiseerd.
Beide kaders zijn besproken en worden daar waar nodig aangepast.
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Wat willen we / wil jij concreet behouden, ontwikkelen of juist loslaten?

Behouden
- Bedoeling en taak van het
intern toezicht

Ontwikkelen
- Waarde-creatie
- Verantwoordelijkeheid afleggen
- Relevante stakeholders
- Community
- Hard en Soft controls
- Zicht- en aanspreekbaar

- Distantie en betrokkenheid

10

Loslaten

- Inward Looking

- Schoolbezoeken

- Soft controls in lerend perspectief
- Externe gerichtheid

- Bedrijfsvoering
- Hard controles

- Onderwijskwaliteit
- Duidelijkheid
- Onderwerpgericht vergaderen

- Controle t.o.v. vertrouwen:
niet loslaten maar meer van
‘links naar rechts’ in perspectiefschema

- De huidige vergaderstructuur

- Professionals stimuleren tot
kwaliteit/ innovatie
- Waardecreatie

Schoolbezoeken
De leden van het toezichthoudend bestuur hebben in 2017 schoolbezoeken afgelegd.
Zij willen hier zeker mee verder gaan en de uitkomsten hiervan (inclusief het gesprek met de GMR) zijn ook met elkaar uitvoerig gesproken tijdens de evaluatie. Het
schoolbezoek als ‘soft control’ biedt voor de intern toezichthouders een waardevolle
aanvulling op de cijfermatige informatie.
Goede medezeggenschap
Geconstateerd wordt dat in de afgelopen jaren gewerkt is aan een verdere professionalisering van intern toezicht en bestuur binnen de VCPO. Mede in het licht van de
grotere wordende eisen die aan good governance worden gesteld. Eenzelfde soort
ontwikkeling wordt ook gezien ten aanzien van ‘goede medezeggenschap’. Om tot een
goed samenspel te komen met de directeur-bestuurder en toezichthoudend bestuur,
zou wellicht ook hier een ingezet moeten worden op een verdere professionalisering

en het ook meer/beter in positie brengen van de GMR.
Code Goede Bestuur in het Primair onderwijs
Het bestuur van de VCPO handelt volgens de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
In 2017 is aandacht besteed aan de eigen informatievoorziening van de toezichthouders.
Enerzijds doen zij dat op basis van de kengetallen in een vaste planning en control
cyclus. Anderzijds is er aandacht voor zgn. ‘soft controls’ van het toezicht houden. In
de besturing van de organisatie richt het schoolbestuur zich niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze waarop deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en
condities). In dat kader is de jaarkalender aangepast. Het bestuur heeft de frequentie
van vergaderen verminderd, alle schoolteams bezocht en een gesprek gevoerd met
het directieteam en GMR.
Wet Normering Topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector,
kortweg ‘Wet normering topinkomens’ of ‘WNT’ is vanaf 1 januari 2013 van kracht.
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Op grond van de WNT komen in 2017 partijen geen bezoldiging overeen
die per kalenderjaar meer bedraagt dan de norm voor de topfunctionarissen in het
primair onderwijs. De norm voor de VCPO wordt gebaseerd op het aantal complexiteitspunten, opgenomen in het accountantsverslag.
De toezichthouders ontvangen binnen de VCPO dit jaar voor het eerst een vergoeding voor hun werkzaamheden. De huidige toezichthouders van VCPO zijn van
mening, met instemming van de GMR, dat deze regeling recht doet aan de toegenomen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden, die de
maatschappij op dit moment van toezichthouders vraagt. Ook de tijdsbesteding en
professionele inzet van de toezichthouders van VCPO is aanzienlijk hoger dan een
aantal jaren geleden. In concreto betekent dit dat de vergoeding voor de leden
wordt vastgesteld op 5% van de bezoldiging van de directeur bestuurder en voor
de voorzitter op 7% van deze bezoldiging, beiden inclusief BTW.
De VCPO hanteert eveneens, conform de WNT, de maximering van de uitkering die
een topfunctionaris in de (semi-)publieke sector van wie het dienstverband wordt
beëindigd kan krijgen op € 75.000.
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De scholen
Onder de verantwoordelijkheid van de VCPO vallen acht scholen voor primair christelijk basisonderwijs, waaronder de Branding, een school voor Speciaal Basisonderwijs.
De gegevens van de scholen met de bijbehorende locaties, medio 2018:

De Rank

De Bron

Lisstraat 15
Oranjelaan29
Eikenlaan 88A
Galileïlaan 7
Salamanderveen 354
Snoekenveen 947
Vlasdreef 2

3202
3201
3203
3204
3205
3205
3204

JG
CN
BM
AK
TG
CK
GS

Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse

Het Baken

Kreek 125

3206 HK

Spijkenisse

De Hoeksteen

Gangesstraat 13
3207 AC
Rijnlaan 25
3207 PR
M. Rutgers Hoitsemastraat 4 3207 EJ
W. Bladergroenstraat 45
3207 TA
Anne Frankstraat 26
3207 GA

Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse
Spijkenisse

Marimba
De Duif
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Het Anker
De Branding

De Marimba is per 1 augustus 2013, vanwege het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm, gefuseerd met de Duif. Er is gekozen voor een vorm van administratieve
fusie, waarbij zowel de Duif als Marimba als zelfstandige locaties functioneren.
Directies
De leiding van de school is in handen van de directeur, ondersteund door senior leerkracht locatieleider(s). In de eerste plaats is de directeur onderwijskundig leider van
de school. Naast het onderwijskundige leiderschap is de directeur verantwoordelijk
voor de schoolorganisatie en de contacten met de ouders van de leerlingen, individueel en vertegenwoordigd in raden.
Tussen de schooldirecties en de directeur-bestuurder was er ook in 2017 frequent en
gestructureerd overleg in de vorm van vergaderingen, werkgroep overleg, studiedagen, schoolgesprekken en individuele gesprekken. De directeur bestuurder heeft in
het afgelopen jaar een beweging gemaakt naar meer sturend op hoofdlijnen. Hij geeft
meer ruimte en stimuleert eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap en autonomie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en
personeelsleden van de scholen. Als vertegenwoordiging van het bestuur behartigt de
directeur-bestuurder de contacten met de GMR.
De GMR is dit jaar vijf keer bijeen geweest. De raad doet dat aan de hand van een
jaarkalender. De jaarkalender hangt deels samen met de beleidscyclus van de VCPO,
deels bestaat deze uit activiteiten, voortvloeiend uit eigen accenten.
De genoemde beleidsstukken bij het bestuur zijn van advies en/of instemming voorzien. Tevens heeft de GMR positief geadviseerd ten aanzien van de totstandkoming
van de VPR-pool, de vernieuwde werkkostenregeling, de digitalisering van het personeelsdossier en de vakantieregeling 2017-2018
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Leren met toekomst

In onze missie wordt duidelijk de bronnen van onze christelijke identiteit benoemd.
De scholen van de VCPO willen een christelijke ontmoetingsschool zijn. Dat betekent
dat alle kinderen op onze scholen welkom zijn, onze leerkrachten willen werken vanuit
een christelijke inspiratie en de scholen een open houding hebben naar andere godsdiensten.
Wij geven op verschillende manieren vorm aan de identiteit. Allereerst is dat te zien
in het onderwijs op de scholen. Enkele belangrijke elementen zijn:

Wij zoeken de voortgaande ontwikkeling van ons onderwijs in de vier kerndomeinen
van ‘Leren met toekomst’: zelfregulering, perspectief nemen, denkkracht en samenwerken. Het betreft hier vaardigheden in brede zin, dus als een geheel van houding,
vaardigheid en kennis.
Een eerste kerndomein is het vermogen tot zelfregulatie en zelfsturing. Dit is de basis
voor alle 21e-eeuwse vaardigheden. Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en
betrokken zijn eigen leerproces te sturen.
Een tweede kern het vermogen tot perspectief nemen. Het gaat erom dat de leerling
die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en om kan gaan met allerlei mensen
met verschillende achtergronden. Naar ons idee is het zich kunnen verplaatsen in anderen hiervoor cruciaal.
Een derde kern wordt gevormd door ‘denkkracht’. Hierbij gaat het om dat de leerling
kritisch en creatief denkt en problemen kan oplossen. Deze verschillende vormen van
denken zijn verwant aan elkaar, vandaar dat we ze samen nemen.
De vierde kern wordt gevormd door ‘samenwerken’. Hier gaat het erom dat de leerling als deel van een geheel kan bijdragen aan een gemeenschappelijk doel, doelgericht kan zijn, met allerlei verschillende mensen. Communicatieve, sociale en culturele
vaardigheden zijn hierbij van belang; ook deze nemen we samen.
Samen vormen deze vier een model van vier elkaar deels overlappende kernen.

Bezinning
Op elke school van de VCPO vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag
een moment van bezinning plaats, waarbij het gebed als een belangrijke vorm wordt
gezien.
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ONDERWIJS

De Bijbel
De verhalen uit de Bijbel, als bron van het christelijk geloof, worden door de leerkrachten verteld.
Het zingen van liederen
Er worden liederen, die uiting geven aan onze identiteit, gezongen.
De viering
De christelijke feesten worden gevierd op onze scholen. De scholen kiezen daarin elk
hun eigen vormen.
Vanuit die identiteit is er ook ruime aandacht voor normen en waarden. Die hebben
te maken met de omgang met elkaar, de omgang met eigendommen van een ander,
taalgebruik, respect voor een andere mening. Ook de aandacht voor de ander is belangrijk. Scholen voerden ook in 2017 diverse acties die zich vooral richten op hulp
aan kinderen.
Vanuit die identiteit is er ook ruime aandacht voor normen en waarden. Die hebben
te maken met de omgang met elkaar, de omgang met eigendommen van een ander,
taalgebruik, respect voor een andere mening. Ook de aandacht voor de ander is belangrijk. Scholen voerden ook in 2017 diverse acties die zich vooral richten op hulp
aan kinderen.

zelfregulatie

samenwerken

perspectief
nemen

denkkracht
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Het onderwijs op de scholen
In onderstaande verhalen wordt een beeld geschetst van het onderwijs op de scholen. Ons
onderwijs richt zich op de kwalificatie, het aanleren van de cognitieve vaardigheden, socialisatie, de sociale veiligheid, het samenleven en -werken van onze leerlingen en tenslotte de
persoonsvorming.
In dat kader is het goed om in dit verslag te wijzen op de diversiteit van activiteiten, waaraan onze scholen actief deelnemen. Kinderen leren op onze scholen in de school, maar
zeker ook buiten de school. Voorbeelden van dergelijke activiteiten:
- Op alle scholen, de activiteiten in het kader van de binnenschoolse cultuureducatie in Nissewaard (bezoek aan en lessen van de bibliotheek, milieuhuis, de Stoep, het Centrum van
de Kunsten)
- Op alle scholen, de deelname aan de sporttoernooien, georganiseerd door de plaatselijke
verenigingen en vakleerkrachten gymnastiek
- Op alle scholen, de participatie in de wijk en gemeente, bezoek aan winkels, bejaardenhuizen, lessen van de wijkagent
16 - Op de Rank, een actieve samenwerking met de kerk. Openingsdiensten, Pasen en Kerst
wordt in samenwerking vormgegeven.
- Op de Hoeksteen, de adoptie van het RAF-monument en het herdenken jaarlijks op die
plek de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Vaak staan dergelijke activiteiten niet losstaand, maar vormen een onderdeel van een thema of project.
Accenten, die de scholen geven in het onderwijs
De Rank heeft op het gebied van de sociale veiligheid een time-out plan opgesteld. Daarnaast oriënteert de school zich op het programma van de Vreedzame school. Voor de registratie van de sociale veiligheid is gestart met het programma Zien.
M.b.t. zorg en kwaliteit is er voortdurend aandacht voor verbeteringen in de aanpak. We
passen onze kwaliteitskalender daarop aan. Elke dag een stukje beter! Dit jaar kijken we
m.n. naar de onderwijsopbrengsten in de groepen 6 t.m.8.
De school oriënteert zich op een aanpassing van het aanbod op taal en woordenschat. In
samenwerking met de Jan Campert, de Morgenster en kinderopvang SKS Alles Kids kijkt
de school hoe kinderen vroegtijdig naar voorschoolse voorzieningen kunnen worden geleid.
Ook worden leerlijnen voor en vroegschools op elkaar afgestemd.
In al deze activiteiten hebben teacher leaders een actieve rol!

ONDERWIJS
De Marimba heeft veel aandacht gehad voor het versterken van de pedagogische lijn
“The leader in me” binnen de school. Met name het zichtbaar maken in de klassen,
het starten van een leerling- inspiratieteam op beide locaties en een voorzichtige aanzet tot een portfoliomap waarin leerlingen zich breder dan alleen de cognitieve vakken
kunnen presenteren aan zichzelf, ouders/ verzorgers en leerkrachten hebben dit jaar
aandacht gekregen.
De school heeft dit jaar door externe partijen een verdieping aangebracht in onze
analyses en ons aanbod. Collega’s zijn geïnformeerd rondom het thema werken met
referentieniveaus en we maken steeds meer de keuzes om ons aanbod aan te passen
op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit traject loopt door. Een extern adviseur heeft een jaar meegelopen met de leerkrachten in groep ½ waarin thema- aanbod- BOSOS en analyseren centraal stond.
Aan het eind van dit jaar hebben we en ondergrens vastgesteld wat betreft het niveau
van onze leerkrachten en welke stappen zij op dit gebied nog moeten zetten. Onze
startende IB-er volgt de cursus en heeft de basisondersteuning versterkt door een
stevige zorgstructuur neer te zetten en collega’s goed mee te nemen in dit verhaal.
Verdere thema’s die dit jaar zijn aangepakt zijn: expliciete directe instructiemodel,
leesplezier en leesmotivatie, presentaties i.p.v. spreekbeurten, thematisch werken
in groep 3 en met sprongen vooruit in groep 3. Deze thema’s zullen als een olievlek
werken binnen onze school.
Ook De Duif is gestart met de invoering van de methode ‘Met Sprongen Vooruit’ met
als doel de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen bij het rekenonderwijs. Daarnaast heeft de school voor opbrengstgericht werken de begeleiding van een externe,
gericht op gedrag. Tevens wordt de school begeleid door een externe in het beter
analyseren van de opbrengsten.
Dit schooljaar staan gedrag en werkhouding centraal, met name de zelfregulatie van
de leerling. Vanuit begeleiding door Harry Janssens wordt de verbinding gelegd met
het groepsplan en de vertaling naar het handelen in de klas. Om de administratieve
last bij de leerkracht te verminderen wordt er gestuurd op een werkbaar en levend
groepsplan.
Voor meerbegaafde leerlingen is er gestart met de projectgroep. In drie perioden van
ongeveer zeven weken gaan de leerlingen een uur werken aan een thema, met daaraan gekoppeld opdrachten voor in de klas.
40% van onze kleuters heeft geen voorschool gehad. Op de Duif Snoekenveen is in
samenwerking met de SKS Peutergym opgestart, met als doel kinderen die niet naar
de voorschool gaan toch in beeld te krijgen en een laagdrempelig aanbod te bieden,
eventueel toe leiden naar peuteropvang. In de school is de ‘Impulsklas’ opgestart. In
de Impulsklas worden kinderen, met gedrag- werkhoudingsproblemen voor een korte periode wekelijks een dagdeel begeleid, samen met de betrokken ouder, door een
deskundige leerkracht en een ouderbegeleider.
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Op het Anker liggen dit jaar de accenten op het verder voortborduren van boeiend onderwijs m.n. geza

Op De Hoeksteen staan gedrag- en werkhouding centraal. Vanuit de begeleiding
door Harry Janssens wordt de verbinding gelegd met het groepsplan en de vertaling
naar het handelen in de klas.
In het programma Topondernemers 3 t/m 8 staat de doorgaande lijn en de eenduidigheid centraal bij de uitvoering van deze methode. Er is een coördinator aangesteld.
Op de Hoeksteen vindt er een verandering van organisatie van onderwijs plaats met
als doel beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen en effectiever gebruik maken van onderwijstijd en elkaars kennis en kunde. Tevens trachten we middels anders organiseren ook oplossingen te vinden m.b.t. vervangingsproblematiek.
Afgelopen schooljaar is het leesonderwijs kritisch bekeken, Er hebben diverse interventies plaatsgevonden m.b.t. betere afstemming didactiek en aanbod.
Op De Bron is dit jaar het 4-D traject afgerond, Data, Duiden, Doelen, Doen en naar
aanleiding hiervan het opstellen van groepsplannen. Dit schooljaar zijn we dit aan het
borgen. Collega’s raken hier steeds meer in thuis.
Met de teacher leaders werkt het team aan Expliciete Directe Instructie (EDI). Stap
voor stap krijgt dit een plek in de lessen en het lesgeven (denk aan: wisbordjes,
18 beurtenstokjes, doelen stellen, activeren van voorkennis). Tevens worden in dit kader
groepsbezoeken afgelegd en nabesproken.
Dit schooljaar zijn we gestart met de Vreedzame school, een methode voor sociale
vaardigheden die proactief werkt. Er zijn 5 studiebijeenkomsten en er is een klassenconsultatie. De hele school werkt aan hetzelfde thema, waar elke week een les over
wordt gegeven. De ouders worden via informatie kaarten, per thema, betrokken bij
de lessen.
We oriënteren ons op een nieuwe taal/spelling methode voor de groepen 4 t/m 8 en
een nieuwe methode voor de zaakvakken
In groep 8 zijn we gestart met chromebooks. De tablet vervangt het werkboek. De
uitleg van de leerkracht blijft van groot belang, zodra de leerlingen de lesstof gaan
verwerken, gebeurt dat op een adaptieve manier.
Ook op Het Baken is de afgelopen jaren actief ingezet op het verbetertraject Opbrengstgericht werken 4D: Duiden Denken Doelen Doen. Dat betekent analyseren
van de toetsen, analyseren van ons handelen, nieuwe doelen stellen, verwerken in
groepsplannen. Het planmatig en cyclus werken is iets wat nooit zal eindigen en zodoende in het DNA van Het Baken is terug te vinden.
Sinds schooljaar 2017/2018 is de koers van Het Baken gericht op een op leren gerichte professionele cultuur, waarbij leren van en met elkaar een vanzelfsprekendheid is.
We kunnen terugkijken op een jaar waarbij de school zichtbaar in beweging is gekomen. Door gezamenlijk lessen te ontwerpen, elkaars lessen wekelijks te bezoeken en
er vervolgens een feedback gesprek over te voeren ontstaat een cultuur van ‘Elke dag
samen een beetje beter’.

Op Het Anker liggen dit jaar de accenten op het verder voortborduren van boeiend onderwijs m.n. gezamenlijk lesontwerpen. We hebben veel aandacht gestoken
in het taal/leesonderwijs, om het niveau hoger te krijgen. Er is een keuze gemaakt
voor een nieuwe, actuele taalmethode o.l.v. de teacher leader taal/lezen. In elke
groep is zichtbaar gemaakt wat er geleerd wordt en hoe de instructie plaatsvindt. Het
Denk&Doelab is verder uitgewerkt en uitgebreid t.b.v. de lessen ontdekkend leren en
programmeren vanaf groep 5. We willen dit verder beschikbaar stellen voor andere
VCPO-scholen. We hebben de groepsinformatie en persoonlijke rapportages van leerlingen gedigitaliseerd en het ouderportaal beschikbaar gemaakt voor ouders. Tot slot
zijn er ook concrete stappen gezet tot werkdrukvermindering.
Op SBO de Branding was er aandacht voor het gebruik van de nieuwe methode
voor spelling en taal. Wat hebben de leerlingen op de Branding nodig om zo succesvol
mogelijk de Nederlandse taal in alle facetten onder de knie te krijgen?
Elke groep heeft een maatschappelijke stage gelopen, thema was dit jaar “de oudere”.
Het technisch ontdeklokaal is verder ingericht, daarin kunnen de leerkrachten experimenteren met het thema denkkracht. Tenslotte houden teacher-leaders van de school
zich bezig met het veranderen van onze groepsplannen, en kijken zij samen met de
CED naar de lessen die we geven, in hoeverre zijn deze haalbaar zijn qua organisatie
sluiten zij aan op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
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Kwaliteitszorg

Overzicht van de resultaten CITO Screening 2017

Om gecoördineerd en permanent op zoek te zijn naar verbeteringen van het onderwijs, heeft de VCPO een systeem van integrale kwaliteitszorg ontwikkeld. Bij kwaliteitszorg is er sprake van een steeds terugkerend proces van bepalen, verbeteren,
bewaken en borgen.
In ons kwaliteitsbeleid wordt uitgegaan van een breed kwaliteitsbegrip (kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming).
Elke school stelt een kwaliteitsagenda op, waarin alle activiteiten in het kader van de
kwaliteitszorg zichtbaar worden gemaakt, staan gepland en met elkaar in verband
worden gebracht.
Als ondersteunend systeem wordt binnen de VCPO gebruik gemaakt van Integraal en
Ultimview. Beide systemen zijn gekoppeld aan ParnasSys, het leerlingvolgsysteem.

In onderstaande tabel worden de leeropbrengsten weergegeven van de CITO-screening, juni 2017.

Plusklas
Op de Hoeksteen is de VCPO enkele jaren geleden een plusklas opgestart. Daarin krijgen hoogbegaafde leerlingen vanuit alle VCPO scholen een speciaal programma aangeboden met ondermeer Spaans en Filosofie.
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Eindtoets
De VCPO-scholen gebruikten in 2016 als eindtoets voor de eerste keer de IEP-toets.
In onderstaande tabel zijn de scores van de IEP-toets weergegeven.
2017

Arrangement

RANK

79,9

BASIS

MARIMBA

79,2

BASIS

DUIF

70,0

BASIS

BRON

77,8

BASIS

BAKEN

78,1

BASIS

HOEKSTEEN

82,8

BASIS

ANKER

77,5

BASIS

BRANDING

BASIS

De scholen werken gericht aan de verbetering van de leeropbrengsten, t.o.v. vorig
jaar zien we over het algemeen een stijgende lijn in de opbrengsten. In het hoofdstuk
onderwijs op de scholen worden ontwikkelingen en interventies verder toegelicht.
Inspectie
In 2017 heeft de Inspectie de Rank bezocht. De school kreeg vanwege te lage eindopbrengsten in 2016 een aangepast arrangement. Nu, na het tweede bezoek, heeft de
school zich voldoende verbeterd en ontving een voldoende arrangement.
Tevens voerde de inspecteur het jaargesprek met een vertegenwoordiging van het bestuur. Daarin werden de laatste ontwikkelingen binnen de VCPO en het inspectietoezicht besproken. Dit jaar is er vooral ingegaan op de wijzigingen in het inspectiekader.

ONDERWIJS
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
In de Lokale Educatieve Agenda worden door de besturen en gemeente de verschillende thema’s van het onderwijsachterstandenbeleid verder uitgewerkt, t.w.
• De samenwerking is de voor- en vroegschoolse periode tussen de scholen en de
aanbieders van de kinderopvang.
• De opvang van nieuwkomers op de Kameleon. In de gemeente Nissewaard worden
asielzoekerskinderen en nieuwkomers, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheersen in het eerste jaar opgevangen op de Kameleon. In dat jaar wordt hen de
taal aangeleerd, zodanig dat zij succesvol kunnen instromen op de reguliere basisschool in de wijk. Dit jaar is ook een voorziening voor kleuters gestart.
• Dit jaar is de werkwijze op de scholen doorgezet om de kennis en deskundigheden
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorg(advies)teams op de scholen af te
stemmen. Hiervoor worden er gezamenlijke besprekingen georganiseerd om te komen tot Handelingsgerichte Integrale Arrangementen (HIA).
• In 2016 is de gemeente gestart het project “Thuis in de wijk”. Gemeenten staan
vanaf 2015 voor de opgave het sociaal domein fundamenteel om te vormen, te
transformeren. De gedachte is dat door het versterken en benutten van de eigen
22 kracht van mensen én van de sociale structuren, minder beroep op dure zorg gedaan
wordt. De gemeente heeft samen met de maatschappelijke partners in Nissewaard
een manier ontwikkeld waarop zij het sociale domein wil omvormen. Gemeente, professionele organisaties en inwoners hebben uitgesproken hun krachten te willen bundelen en het concept “Thuis in de Wijk” inhoud en vorm te geven. In 2017 zijn hier
verdere stappen in gezet, ondermeer door wijkexpedities, waarin met betrokkenen de
wijkopgaven werden verkend.
Passend Onderwijs
Het doel van het Passend Onderwijs is een passend en thuisnabij onderwijsaanbod
voor alle leerlingen en hen die ondersteuning te leveren die daarbij noodzakelijk is.
Om hieraan vorm te geven worden er sinds 2014 nieuwe Samenwerkingsverbanden
gevormd. Ook in de regio Voorne-Putten & Rozenburg is er door de tien besturen een
dergelijk Samenwerkingsverband KindKracht gevormd. In vergelijking met de huidige
samenwerkingsverbanden neemt ook het Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) deel aan
de samenwerking.
Het Samenwerkingsverband KindKracht werkt vanuit een handelingsgericht uitgangspunt, waarbij de scholen zich richten op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften
van (zorg)leerlingen in plaats van op beperkingen en belemmeringen. We richten ons
daarbij sterk op de samenwerking en de interactie met de omgeving van het kind.

ONDERWIJS
In onderstaande afbeelding is de toekomstige zorgstructuur in beeld gebracht
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De onderste laag van de piramide betreft de basisondersteuning, het minimum niveau
van de ondersteuning die scholen hun leerlingen kunnen bieden. Voor het grootste
deel van de leerlingen voldoet dit niveau om zich goed te kunnen ontwikkelen. In
2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen.
Voor ongeveer 10 tot 15% van de leerlingen is een extra aanbod nodig. Daar moet
een individuele aanpak in worden ontwikkeld, soms aangevuld met specifieke deskundigheden binnen en buiten de school. Zo ondersteunt KindKracht de scholen door de
inzet van ambulante begeleiders, de Kindkrachtspecialisten.
Voor een paar procent van de leerlingen is nog meer nodig. Hier is de reguliere lesplek meestal niet meer de beste plek en arrangeren we passende ondersteuning op
een passende plek, bijvoorbeeld het speciaal (basis) onderwijs. In dit arrangeren volgen we de systematiek van het Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA), waarin
naast de school ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en ouders actief zijn betrokken.
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HR-beleid
Het primaire doel van ons HR-beleid richt zich op competente collega’s die met plezier
naar hun werk komen en duurzaam inzetbaar zijn. Het HR-beleid is afgestemd op het
strategisch beleidsplan van de VCPO en is dienstbaar.
Dat wil zeggen dat alle interventies die op dit gebied genomen worden, moeten leiden
tot het beste onderwijs van de kinderen. Het onderwijs wordt immers verzorgd door
alle collega’s die vanuit hun rol een essentiële bijdrage leveren.

Professionalisering
Netwerkbijeenkomsten, leergemeenschappen, leerkringen, studiedagen op school-,
wijk- en bestuursniveau, inspiratiebijeenkomsten verzorgd door het samenwerkingsverband Kindkracht et cetera hebben dit jaar op vele plekken plaatsgevonden. Hierbij
ligt de focus dan voornamelijk op ‘van en met elkaar leren’. De opbrengst van deze
dagen zijn waardevol, omdat de opgedane kennis, vaardigheden of anders terugvloeien naar het onderwijs. Hiermee wordt het onderwijs aan onze leerlingen naar een
hoger niveau gebracht.
Ook hebben veel medewerkers zich op individueel niveau verder geprofessionaliseerd.
Ook deze trajecten zijn waardevol en hebben een grote toegevoegde waarde voor ons
onderwijs.

Sinds april 2017 zijn twee hrm-adviseurs voor de besturen VCPO en Prokind scholengroep werkzaam. Vanuit de verbinding is ervoor gekozen om het HR-beleid zoveel
mogelijk op beide besturen af te stemmen, waarbij uiteraard aan specifieke thema’s
per bestuur een andere invulling gegeven wordt.
Terugblik op 2017
Begeleiding (startende) leerkrachten
Bij het bestuur is een consulent begeleider aangesteld die startende leerkrachten begeleidt. Deze consulent begeleider is ook werkzaam voor de VPR-pool en het bestuur
24 VCPO.
Door de doelgroep van startende leerkrachten deskundig te coachen groeit hun zelfvertrouwen en wordt de basisbekwaamheid verder ontwikkeld. Hierbij is ook essentieel dat de consulent begeleider geen onderdeel van het schoolteam is en dat leidt
ertoe dat startende leerkrachten met al hun vragen een luisterend oor aantreffen die
hen ook van goede adviezen kan voorzien.
Uiteraard worden deze collega’s ook op schoolniveau ondersteund. Vanuit de teamgedachte en samen leren worden startende leerkrachten in staat gesteld om nieuwe
dingen uit te vinden, mogen er fouten gemaakt worden en kan er altijd een beroep
worden gedaan op een meer ervaren collega.
Niet alle aandacht gaat uit naar startende leerkrachten. Ook meer ervaren leerkrachten hebben soms behoefte aan extra ondersteuning en/of coaching. Aan deze medewerkers wordt deze mogelijkheid uiteraard ook geboden.
Gesprekkencyclus
Het bespreken van de ontwikkeling van de medewerker en de beoordeling van zijn
functioneren is belegd bij de leidinggevende. Deze gesprekken vinden cyclisch plaats
en door de juiste dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende worden talenten en ontwikkelpunten benoemd. Hieruit volgden bepaalde hulpvragen die ingelost
worden om de verdere professionalisering te bevorderen. In 2017 hebben volgens de
cyclus met alle medewerkers de gesprekken plaatsgevonden.

Gedeeld leiderschap
Het ingezette leertraject voor directies, intern begeleiders en teachers leaders is in
2017 gecontinueerd. De effecten hiervan zijn in de organisatie zichtbaar: aan het
gedeeld leiderschap wordt op alle niveaus van de organisatie invulling gegeven. Dit
heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheid en het draagvlak voor veranderingsprocessen zijn vergroot.
Functiemix
Bij de VCPO wordt in functiedifferentiatie een mogelijkheid gezien om het onderwijs
zo te organiseren dat de doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden. Het
gaat dan ook niet om het behalen van cijfermatige doelstellingen, maar om de beste
mix van kwaliteit, talent en vaardigheid zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten in
de schoolorganisatie.
De gestelde doel van 40% van de totale werktijdfactor (WTF) LB functies, is (nog)
niet behaald. Echter, in vergelijking met de behaalde resultaten op Voorne-Putten en
het landelijk gemiddelde blijkt de VCPO hogere percentages te hebben bereikt.
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Gezondheidsbeleid en ziekteverzuim

De redenen van de uitstroom zijn:

Dit jaar is veel aandacht besteed aan de vitaliteit van onze medewerkers. Om die
reden zijn medewerkers uitgenodigd om in een vroeg stadium met hun leidinggevende in gesprek te gaan als zij in hun welbevinden worden geremd. In die gesprekken
is dan onderzocht op welke wijze de werkgever een bijdrage kan leveren en/of kan
ondersteunen. Deze interventies zijn ook gedaan om ziekteverzuim zoveel mogelijk te
voorkomen.
Het ingezette verzuimbeleid is gecontinueerd en dat heeft geleid tot een daling van
het ziekteverzuimpercentage, de ziektemeldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur.

Ontslag op eigen verzoek:
Pensioen:			
Einde contract:
Initiatief werkgever:
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19
4
2
1		
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Vervangingsbeleid
Sinds 1 januari 2017 is ons bestuur niet meer aangesloten bij het vervangingsfonds.
Vanaf augustus 2017 is de VPR-pool, die opgericht is door de zes samenwerkende besturen op Voorne-Putten en Rozenburg, actief. In de VPR-pool zijn leerkrachten werkzaam die ingezet kunnen worden voor langdurige vervanging op een van de zestig
scholen van alle besturen. Door de krapte aan leerkrachten op de arbeidsmarkt heeft
de VPR-pool niet aan alle vervangingsverzoeken kunnen voldoen en zijn onze medewerkers bereid geweest om extra inspanning te leveren.
Risicodragend deel van de formatie
In dit jaar zijn geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie geplaatst.
Instroom- en uitstroom
In 2017 zijn er 30 medewerkers (inclusief medewerkers VPR-pool en de Cirkel) ingestroomd, 26 medewerkers zijn uitgestroomd.
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Onderwijskantoor de Cirkel
De besturen op Voorne Putten Rozenburg(VPR) werken nauw samen op het gebied
van de financiële en salarisadministratie. De samenwerking vindt plaats op grond van
kosten voor gemene rekening.
In de afgelopen jaar heeft de Cirkel zich verder ontwikkeld in haar dienstverlening. De
financiële, personeels- en salarisadministratie is verder op elkaar afgestemd.
Het kantoor staat onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering. Per 1 januari 2017 is
er, na een interim-periode in 2016, een nieuw hoofd bedrijfsvoering aangesteld.
Veiligheid
Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse veiligheidsinspectie ondergaan. De uitslag
van deze inspectie heeft geleid tot enkele aanpassingen aan de toestellen.
Op alle scholen is er een veiligheidsprotocol ontwikkeld, waarin de scholen beschrijven
op welke wijze zij omgaan met de fysieke, maar ook sociale veiligheid op de school.
Jaarlijks maakt ook de brandweer, in het kader van de gebruiksvergunning. een inspectieronde op de scholen. De gebreken, die niet voldeden aan de veiligheidsvoor28 schriften van het Bouwbesluit 2012, zijn op alle scholen hersteld.
De Wet Sociale Veiligheid op scholen is van kracht geworden. Verplicht en nieuw in
het veiligheidsbeleid zijn daarin ondermeer
•
Een jaarlijkse inventarisatie van de veiligheidsbeleving bij leerlingen
•
De benoeming van een vertrouwenspersoon op school
Decentralisatie buitenonderhoud
Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk
voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen.
De gemeente is nog steeds de verantwoordelijke als het gaat om de bekostiging van
zaken als nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.
In 2016 is in samenwerking met de besturen VPR een contract aangegaan met Anculus vastgoedbeheer. Anculus heeft de meerjarenplanning van het onderhoud op de
VCPO scholen geactualiseerd. Op basis van deze planning is de hoogte van de jaarlijkse dotatie in 2017 gehandhaafd op € 255.000.

Trendgrafiek saldo onderhoud VCPO Spijkenisse
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MATERIEEL
Conditiemetingen gebouwen
Tabel 3.1 Conditiescores VCPO Spijkenisse 2017

MATERIEEL
Brandveiligheid
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond controleert periodiek de brandveiligheid,
waar onderhoudsacties uit kunnen komen. In 2017 zijn enkele kleine overtredingen
geconstateerd, die inmiddels zijn hersteld.
Integraal Huisvestingsplan
In 2017 is er met de gemeente een bestuursakkoord gesloten m.b.t. de toekomstige huisvesting van de schoolgebouwen in Nissewaard.
Afgesproken is om binnen de termijn van 5 jaar nieuwbouw te realiseren in Sterrenkwartier, op de Marimba en Paus Johannes, en in de Elementen, waarin ook de
Hoeksteen betrokken is.
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Figuur 3.3 Omschrijving conditiescores

Voor de schoolgebouwen in Noord, Centrum, Akkers/Vogelenzang en Waterland
wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Onderdeel van dit onderzoek is een
schouw, een ruimteanalyse en een wijkanalyse. Hierdoor ontstaat een prioritering
van aanpak en een doorkijk voor 2022 en verder. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt
in 2018 uitgevoerd en afgerond.
De schoolbesturen en de gemeente hebben tevens gezamenlijk afspraken gemaakt
ter financiering van de benoemde projecten:
1.
De gemeente hanteert per m2 € 1900,- .Hierbij hanteert de gemeente de 		
norm ‘Frisse Scholen klasse B’.
2.
De schoolbesturen dragen minimaal € 100,-- per m2 bij in het kader van ‘ver		
duurzaming’ en energieverlagende maatregelen.
3.
Renovatie: hierbij wordt gewerkt met twee varianten:
•
Normale renovatie -->levensduurverlenging van het gebouw met 20 jaar, 		
waarbij het besteedbare bedrag 50% bedraagt t.o.v. de nieuwbouwnorm (€ 1
900,- m2)
•
Duurzame renovatie --> levensduurverlenging van het gebouw met mini		
maal 30 jaar, waarbij het besteedbare bedrag 70% bedraagt van de nieuw		
bouwnorm (€ 1900,- m2)
Afvalscheiding
De Bron en Het Baken nemen deel aan de lokale pilot om afval op de scholen te
scheiden. In 2018 willen we op alle scholen afvalscheiding realiseren.

Wanneer naar de bouwjaren wordt gekeken dan blijkt dat het overgrote merendeel van de gebouwen in de jaren ’70 en ‘80 is gebouwd (tabel 3.2). De onderhoudsconditie van de scholen is goed, iedere school scoort “geaggregeerd” een 2.

Schoonmaak
Per 1 maart 2016 is de VCPO, na Europese aanbesteding, een nieuw schoonmaakcontract voor 3 jaar aangegaan met CTS Bedrijfsdiensten B.V. te Waalwijk.
Om de kwaliteit te waarborgen wordt er door een extern bedrijf tweejaarlijks een
schoonmaakcontrole uitgevoerd. Bij een score van 5,5 of minder vindt een herkeuring plaats. Is de kwaliteit van de schoonmaak dan nog onvoldoende, dan wordt de
schoonmaakvergoeding ingehouden totdat de kwaliteit op voldoende niveau is. In
2017 is de boeteclausule niet toegepast.
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Leerlingaantallen
In bijgaande tabel wordt het leerlingenaantal over de 5 laatste jaren van de scholen
weergegeven.

Daarbij is er voor een opzet gekozen, waarbij de opvang wordt geleid door professionele leid(st)ers, ondersteund door vrijwilligers. Redenen om voor deze opzet te kiezen zijn het waarborgen van continuïteit en de kwaliteit. De Marimba Sterrenkwartier
heeft er voor gekozen de tussendemiddagopvang te laten verzorgen door vrijwilligers. Ook in deze opzet is er aandacht voor de kwaliteit. Op SBO de Branding wordt
i.v.m. een continurooster de overblijf verzorgd door het personeel.
Klachtencommissie
In 2017 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten door ouders ingediend.
Externe communicatie
De VCPO heeft ook in 2017 een open dag voor (toekomstige) ouders op alle scholen
gehouden. Een dergelijke dag vindt elk jaar plaats.
Samenwerking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste contractanten in 2017.
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Te zien is een daling van het aantal leerlingen binnen de reguliere basisscholen. De
stijging van het leerlingenaantal op SBO de Branding zet zich in 2017 door.
Buitenschoolse opvang
De VCPO heeft m.b.t. buitenschoolse opvang samenwerking met de verschillende
organisaties voor kinderopvang, nl. SKS Alles Kids, Mundo en Klein maar Dapper.
Belangrijke punten in de samenwerking zijn de afstemming tussen school en opvang
(tijden, vervoer, jaarplanning) en de kwaliteit van de opvang.
Tussen de Middagopvang
Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om het overblijven op hun school/
scholen te (laten) organiseren. Scholen maken voor hun tussen de middagopvang een
eigen keuze. Deze is afhankelijk van de locatie, het gebouw, de beschikbaarheid van
ouders en mogelijkheden voor samenwerking. Een deel van de scholen, t.w. de Rank,
Marimba Groenewoud, de Duif, de Bron, het Baken, De Hoeksteen en het Anker is
samenwerking aangegaan met kinderopvangorganisaties.

Met een groot aantal instanties is frequent contact en samenwerking.
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Nissewaard
De kerken in Spijkenisse
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs “Kindkracht”
Kinderopvangorganisaties “SKS Alles Kids” en “Mundo”, “Klein naar dapper”
De schoolbesturen voor primair onderwijs, plaatselijk en regionaal
Het Voortgezet Onderwijs: Penta College Scala en Oude Maas
De opleidingsscholen InHolland, Zadkine en Albeda

FINANCIEN

FINANCIEN

Balans
Onderstaand treft u aan de balans per 31-12-2017. Deze balans is een momentopname van de vermogensstructuur van de VCPO.

De kortlopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende betaalritme van de subsidies door het ministerie.
PASSIVA
Het Eigen Vermogen zal door toevoeging van het resultaat van € 6.049 op een totaalbedrag van € 1.873.383 komen. Dit is opgebouwd uit een Bestemmingsreserve publiek van € 126.288, een Bestemmingsreserve privaat van € 116.591 en een Algemene reserve van € 1.630.504.
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Resultaat 2017
Aan de Private bestemmingsreserve zal een bedrag worden toegevoegd van:

€ 9.074

Aan de Publiek bestemmingsreserve zal een bedrag worden onttrokken van:

€ 21.191

Aan de algemene reserve zal een bedrag worden toegevoegd van:

€ 18.166
€ 6.049

ACTIVA
De boekwaarde van de materiële vaste activa is met € 20.377 gedaald ten opzichte
van. 2016. In 2017 is voor een bedrag van € 212.532 afgeschreven, voor een bedrag
van € 13.431 gedesinvesteerd, er is voor een bedrag van € 192.323 geïnvesteerd. Op
de desinvestering was reeds een bedrag afgeschreven van € 13.262,-. Hierdoor is een
desinvesteringsverlies ontstaan van € 169,-. De materiële activa zijn per 31-12-2017
als volgt opgebouwd

De voorziening onderhoud is toegenomen met € 147.470 conform het meerjarenonderhoudsplan. Er is € 107.530 aan de voorziening onttrokken, jaarlijks wordt er €
255.000 gedoteerd om de voorziening op peil te houden. De stand van de voorziening
onderhoud bedraagt op 31 december 2017 € 613.957.
Aan de personeelsvoorziening, bestaande uit de voorziening jubileumgratificatie, is
dit jaar € 13.516 onttrokken, De stand van de personeelsvoorziening bedraagt op 31
december 2017 € 67.833. Er heeft daartoe een dotatie van € 14.135 plaatsgevonden.
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FINANCIEN

FINANCIEN
LASTEN
De gerealiseerde lasten liggen ten opzichte van de begroting ruim € 565.800 hoger.
De loonkosten zijn door extra inzet van personeel € 328.000 hoger dan begroot. De
post personeel niet in loondienst is gestegen doordat er nog afrekeningen uit 2016
waren en in 2017 is meer uitgegeven aan nascholing.
De stijging van de huisvestingslasten met € 44.600 hangt samen met de extra beheerskosten vanuit de dienstverlening door Anculus en extra huur van lokalen. Daarnaast zijn de energiekosten door afrekeningen uit 2016 €9.900 hoger dan begroot.
Ook de schoonmaakkosten zijn hoger, dit komt deels door incidentele kosten in verband met de aanbesteding van afvalbeheer.
De hogere overige lasten worden veroorzaakt door hogere administratiekosten bij De
Cirkel en de kosten voor plaatsing van leerlingen op de Kameleon (t/m 31-07-2017).
Verder valt op dat de kosten voor ICT contracten en licenties blijven stijgen.
Financiële exploitatie
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BATEN
De totale gerealiseerde baten liggen ten opzichte van de begroting ruim € 485.000
hoger. De belangrijkste oorzaak hiervan is een hogere indexering van de Rijksdagen
dan begroot. Bij het opstellen van de begroting wordt gebruikt gemaakt van de modellen van de PO raad. Ten tijde van het opstellen van de begroting ging men uit van
een indexering en deze is ook meegenomen. De indexering viel echter hoger dan
verwacht en begroot uit.
• Op 25 augustus 2017 heeft de definitieve vaststelling van de materiële bekostiging
plaatsgevonden. Stijging van 2,26%.
• Op 4 april 2017 is de personele bekostiging aangepast, en daarmee ook het budget
voor personeel en arbeidsmarkt beleid. Deze regelingen zijn verhoogd met 2,506%
• Op 4 april 2017 is ook een extra bedrag per leerling van € 38 beschikbaar gesteld
in de prestatiebox.
Ook de overige baten liggen hoger dan begroot. De huurbaten zijn hoger door verhuur van een extra lokaal. Er heeft extra detachering plaatsgevonden waardoor deze
baten ook hoger zijn. Daarnaast heeft er vrijval plaatsgevonden van een reservering
uit 2012 met betrekking tot het UWV.

Financieringsbeleid bij investeringen
Vanwege voldoende liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan.
Als enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt wordt een
spreiding van investeringen aangebracht. Dit wordt in beeld gebracht via een liquiditeitsbegroting.
Ontwikkelingen m.b.t. verbonden partijen of fondsen
Sinds 2006 maken de inkomsten uit de ouderbijdragen deel uit van de jaarrekening
VCPO Spijkenisse. Deze ouderbijdragen staan op de balans als private bestemmingsreserve. De ouderbijdragen worden op schoolniveau naar de medezeggenschapsraad
verantwoord.
Treasurystatuut
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun
financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De
vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van een spaarrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. Rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de ABN AMRO bank.
VCPO Spijkenisse leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere
financiële producten in haar bezit anders dan reguliere spaar- en betaalrekeningen.
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FINANCIEN
De VCPO bezit in 2017 een spaarrekening, een charitas spaarrekening (rentepercentage 0,05%). In verband met de dalende rentepercentages is in 2014 een tweede
spaarrekening geopend, een vermogens spaarrekening (rentepercentage destijds
1,6%). Op 31-12-2017 bedraagt de basisrente 0,35% en de bonusrente 0,07%.
Het totale renteresultaat in 2017 bedraagt € 4.871.
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FINANCIEN
• Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt het eigen vermogen verminderd
met de materiële vaste activa. De gedachte hierachter is de volgende: Hoelang kan
men doorgaan met de exploitatie als de inkomsten wegvallen?
In de meerjarenbegroting 2018-2021 worden maatregelen genomen om te komen tot
overschotten op de exploitatie, waarmee de algemene reserve wordt aangevuld. Indien deze positieve resultaten ook daadwerkelijk zullen worden behaald zal het weerstandsvermogen maximaal komen op een niveau tussen de 10-15%.
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•

•

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en
verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in
hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan blijven 		
voldoen.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn be		
talingsverplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de vlot
tende activa (liquide middelen, vorderingen, eventuele voorraden) en de kortlopende schulden.

CONTINUITEITSPARAGRAAF
In deze paragraaf wordt zicht gegeven op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie van de VCPO.
Allereerst wordt een scenario geschetst, waarin m.n. de leerlingprognoses en daaraan gekoppeld de toekomstige personele bezetting van belang zijn. Op basis van dit
scenario wordt eveneens een meerjarenperspectief geschetst van de balanspositie
van de VCPO en de raming van baten en lasten in de komende jaren. Dit scenario bevat diverse onzekerheden, aan het einde van de paragraaf zal daar op worden ingegaan.
De prognoses
Hieronder de prognoses van de scholen, zoals opgesteld in november 2017. In het algemeen zijn deze voorzichtig gesteld. Er wordt uitgegaan van een lichte gelijkmatige
stijging van ruim 40 leerlingen in 4 jaar.
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Het leerlingenaantal laat een licht stijgende trend zien. Daarnaast is de personele bezetting van belang, immers deze bezetting hangt nauw samen de ontwikkeling
van het leerlingenaantal. In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van de
personeelsomvang in FTE, verdeeld in de verschillende functies. De daling van het
aantal FTE hangt samen met de aard van de benoeming, bv. de beëindiging van een
tijdelijke aanstelling en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers. Voor de goede orde, het gaat hierbij om de personele verplichtingen, niet om
de daadwerkelijke inzet. Kijkende naar de prognoses zal er nog ruimte zijn voor inzet
van tijdelijk personeel.

CONTINUITEITSPARAGRAAF

De personele bezetting laat nu een licht dalende trend zien, in de toekomst zal de bezetting bij groeiende leerlingaantallen weer toenemen.
Conclusie:
De VCPO verwacht, op basis van dit scenario, in de komende drie jaar geen overschot
in de personele bezetting van de organisatie. Kijkende naar de arbeidsmarkt en de
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zal er eerder sprake zijn van een tekort
aan personeel. In de strategische personeelsplanning zal de VCPO daarop moet inspelen.
Balans
Op basis van dit scenario een schets van de balanspositie van de VCPO en de raming
van baten en lasten in de komende jaren. Deze meerjarenbegroting is goedgekeurd in
de bestuursvergadering van 18 december 2017.
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CONTINUITEITSPARAGRAAF

CONTINUITEITSPARAGRAAF
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Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat er dus
om dat situaties opgevangen kunnen worden als er noodzakelijke incidentele uitgaven
plaats moeten vinden. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge terugval in het leerlingenaantal of arbeidsconflicten.
Kern van het financieel beleid binnen de VCPO is de opbouw van het weerstandsvermogen. Daarnaast is het ook van belang de financiën te koppelen aan de doelstellingen van het strategisch beleid. Sinds 2013 is dan ook € 150.000 toegevoegd aan een
bestemmingsreserve voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de organisatie. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december € 126.288.
Risico’s beheersen en continuïteit en kwaliteit van het onderwijs garanderen. Dat is
waar VCPO per definitie naar streeft.
In het bovenste deel wordt de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geschetst
exclusief bestemmingsreserve publiek, in het onderste deel de ontwikkeling inclusief
de bestemmingsreserve publiek.

De afgelopen jaren heeft het weerstandsvermogen zich als volgt ontwikkeld:

TOEKOMSTIG BELEID

CONTINUITEITSPARAGRAAF

In 2015 is het strategisch beleidsplan, dat geldt voor 4 jaar, opgesteld met daarin de
thema’s:
•
•
•
•
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Risicoregister
Zoals al aangegeven liggen er binnen dit scenario diverse onzekerheden, die gevolgen hebben voor het beeld, zoals hierboven geschetst. Deze onzekerheden zijn dit
jaar mede in beeld gebracht in het opgestelde risicoregister. Dit register wordt jaarlijks bijgesteld en in relatie gebracht aan het strategisch beleid en bijpassende begroting, waardoor de dynamiek en de samenhang in het beleid wordt vergroot.
Het belang van de risico’s wordt bepaald door de kans, dat het risico daadwerkelijk
plaatsvindt en de impact, het effect dat het genoemde risico zal hebben in de organisatie.
De genoemde risico’s worden vervolgens ook financieel vertaald, waardoor er een
indicatie ontstaat van het benodigde bedrag om het risico af te dekken.
Verslag toezichthoudend orgaan
Het verslag is opgenomen in het hoofdstuk bestuurlijke organisatie van dit bestuursverslag.

Wij geven vorm aan Leren met toekomst
Wij nemen belemmeringen weg
Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren van elkaar’ centraal
staat
Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke betrokken
heid in de regio

Uit het reisplan:
Zoals gezegd, leggen we het ‘wat’ niet tot in detail vast. We schetsen de richting en
doen een beroep op alle betrokkenen om daar mede invulling aan te geven. ‘Schoolvoorbeelden’ helpen daarbij (zie ook principe 6 uit het vorige hoofdstuk). Vanaf 2015
zetten we op alle mogelijke manieren (onze eigen media, bijeenkomsten, schoolplannen, et cetera) in op het delen van concrete ervaringen.
We plannen jaarlijks een Uitzichtdag in om te zien waar we staan op onze reis, welke
leerweg we hebben afgelegd en hoe we verder gaan.
We beschrijven de ‘basisuitrusting’ die we nodig hebben om ons verder te kunnen
ontwikkelen. Die is als het ware de motor van de verbeteringen die we nastreven. Het
is een basis die we in de afgelopen jaren met hard werken hebben gelegd. Het komt
er nu op aan, die basis op orde te houden, te borgen en uit te bouwen.
Het gaat hier om de ‘harde’, tastbare en beheersbare zaken in onze organisatie:
structuren, processen en systemen. Dit is het domein van planning en control, managementinformatie, concrete verbeteracties, doelstellingen en resultaten die wij in
de komende jaren willen bereiken. Dit alles uiteraard op basis van onze waarden en
de talenten, de drijfveren en het vakmanschap van de medewerkers.
We beschrijven deze basis vanuit vier perspectieven: lerend vermogen, interne processen, de ‘klant’ en de financiën. Daarbij helpen meetbare indicatoren onze organisatie om zich op de basis te blijven richten..
Uit de evaluaties, onze ervaringen en resultaten komen de volgende ‘rode draden” op
naar voren, waaraan we in het komende ja(a)ren aandacht aan willen besteden.
Basis op orde
•
•

De scholen werken gericht aan de verbeteringen in hun onderwijs. Dat gaat om
de leeropbrengsten, maar ook om sociale veiligheid en ons aanbod in de		
persoonsvorming van onze scholen.
Op het gebied van huisvesting is er op gemeentelijk niveau een Integraal Huis
vestingsplan opgesteld om richting te geven aan toekomstige huisvesting van
de scholen. Aan dit plan zal de komende jaren uitvoering worden gegeven.
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TOEKOMSTIG BELEID
Leren met toekomst
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling van de scholen op de kerndomeinen perspectief nemen,
zelfregulatie, samenwerken en denkkracht
Versterking van de basisondersteuning op de scholen, mede n.a.v. de
onderzoeken die hebben plaatsgevonden
Verdere oriëntatie op vormen van groepsdoorbrekend onderwijs
Wat is er in ons onderwijs nodig om onze leerlingen in hun kracht te zetten?

We nemen belemmeringen weg
•
•
•
•
46

Ontwikkelingen, beschrijving van ons personeelsbeleid
Ontwikkeling van de gesprekkencyclus en daaruit voortvloeiend professionalise
ringsbeleid
Uitvoering van het werkdrukakkoord - toename van het werkplezier onder de
medewerkers
Hoe werven en behouden we voldoende gekwalificeerde medewerkers op de
scholen?

Kwaliteitsontwikkeling
•

Invoering en ontwikkeling van de kwaliteitsagenda op de scholen

Leren van en met elkaar
•
•

•

Verdere ontwikkeling van leerkringen binnen de VCPO
Verdere ontwikkeling van de wijze van overleg binnen de VCPO. We willen 		
effectiever vergaderen, meer leren van elkaar, waardoor we samen het onder
wijs verbeteren. Bovendien willen we zo prettiger en meer energie samenwer
ken
Delen van en met elkaar – de digitale mogelijkheden

Samenwerken
•

In het komende jaar zal ook het onderzoek naar de samenwerking tussen Pro
kind en VCPO Spijkenisse plaatsvinden. In dat onderzoek richten we ons op de
verbetering van de vitaliteit van de betrokken scholen om zo het best moge-		
lijke onderwijs te kunnen geven voor Spijkenisse en daarmee de leefbaarheid
in de wijk en buurt te versterken. Ook zoeken we daarin de verbinding met		
andere lokale partners (besturen, kinderopvang, sociaal domein).

