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Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag over het jaar 2017 van de Vereniging voor Christelijk Primair 
Onderwijs te Spijkenisse.

Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag over het jaar 2018 van de Vereniging 
voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen over 
het gevoerde beleid. In een vereniging als de onze vinden we dat van groot belang. 
Maar we trekken het begrip verantwoording met dit verslag ook breder – naar meer 
groepen: de ouders, de vele contacten zoals scholen, verenigingen, stichtingen, in-
stanties waarmee we samenwerken, ook genoemd in dit verslag. Tenslotte is dit ver-
slag ook voor ouders van de toekomst. Op deze manier leggen wij, in termen van 
governance, horizontale verantwoording af aan al onze stakeholders. We hebben 
geprobeerd duidelijk te zijn, zowel in tekst als in beelden. 

Dit verslag zullen wij toelichten op de Algemene Ledenvergadering.

Tenslotte willen wij vanaf deze plaats alle medewerkers op de scholen danken voor de 
wijze waarop zij vorm hebben gegeven aan het onderwijs in onze Vereniging in 2018. 
Tevens dank aan de medewerkers van het Onderwijskantoor de Cirkel voor hun inzet 
en werkzaamheden op administratief gebied.

Het bestuur,

J.C.P. van Nieuwamerongen
S.G. Bootsma
T. Kruithof
J. Nederhand
T. Scheffers
R. van der Sluijs
T. Jardez
M. Groeneveld

VOORWOORD
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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.

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

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 veran 
 deringen. Daarvoor hebben ze het vermogen nodig om veranderingen niet te  
 zien als bedreigingen, maar als kansen om te leren en zich verder te ontwikke- 
 len.
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 
houdt, om op weg te gaan naar… het land van belofte, het koninkrijk van God. Het is 
een tocht door woestijnen van tegenslag, maar in het vertrouwen dat op onverwachte 
momenten nieuwe hoop kan worden geput. 

MISSIE EN VISIE
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Hoe?

Wij geven ruimte aan ontwikkeling en gebruiken die op een open, (zelf)ver-
antwoordelijke en betrokken manier 

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? 

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

MISSIE EN VISIE
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BESTUURLIJKE
 ORGANISATIE 

Vereniging

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

Uit Jong van geest, jubileumboek 100 jaar Vereniging voor Christelijk Pri-
mair 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)

“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 chris-
telijk onderwijs. Die speelden en spelen een fundamentele rol, toen en nu 
en… in de toekomst!! (pag. 69)

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 ver-
eniging 66 leden.
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De organisatie

Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie

Statuten

Directies

Scholen

Staf

MR  

GMR

Directeur Bestuurder

Algemeen Bestuur
(toezichthoudend)

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 uit-
maakt 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 van de Vereniging bestaat, medio maart 2019, uit acht leden, van wie ze-
ven 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 2018 met 
daarbij aangegeven hun functies en nevenfuncties.
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Het bestuur kwam in 2018 acht keer bijeen in een bestuursvergadering.

De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur vastgesteld:

• Bestuursverslag 2017
• Jaarrekening 2017
• Jaarkalender 2018-2019
• (Meerjaren)begroting 2017-2021
• Bestuursakkoord Integraal Huisvestingsplan Nissewaard
• Statuten VCPO Spijkenisse
• De stukken rondom de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 (AVG), t.w. het IBP (Informatie Beveiliging en Privacy) beleid, Privacyreglement
 en de benoeming van de functionaris gegevensbescherming.
• Intentieverklaring onderzoek samenwerking Prokind-VCPO 
• Plan van aanpak onderzoek bestuurlijke samenwerking Prokind-VCPO
• Aanpassingen in de toolkit Goed Onderwijs, Goed Bestuur
• Intern Toezichtkader

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 7 februari 2018 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden. De 
volgende thema’s kwamen aan de orde: 
De verantwoording van The Why is aangepast, verder toegespitst, t.w.

“Alle handelingen die wij verrichten leveren een bijdrage aan de persoonlijke onwik-
keling van leerlingen, zodanig dat zij de mogelijkheid krijgen van en met elkaar te 
leren op weg naar een eigen toekomst”.
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Daarnaast zijn de eerste strategische lijnen voor het vervolg op het reisplan uitgezet, 
t.w. 

o    We doorbreken het patroon – LEF
o    Wat is nodig om kinderen maximaal in hun kracht te zetten? 
o    Zijn  er genoeg onderwijsprofessionals om dit te realiseren? (maar ook professio        
     neel vermogen)
o   Welke vormen kiezen we, regisseren we in onze samenwerking in de wijk, sociaal        
     domein- Waarom? Hoe?

……………met daarbij de vragen hoe flexibel en wendbaar kunnen we als VCPO zijn en 
hoe faciliteren we de diverse ontwikkelingen?

Vervolgens is ingegaan op de vraag wat dit betekent voor het intern toezicht. Daarin 
willen we beweging maken van alleen de checks and balances, regulering, codes en 
protocollen naar ook toezicht vanuit principes, gedrag en cultuur in dialoog met klan-
ten, medewerkers en netwerkpartners van de organisatie, de zgn. driehoeksrelaties. 
Een toezicht met een moreel kompas op publieke waarden. Dit vraagt een aanpassing 
van het intern toezichtkader en een jaarkalender van activiteiten die daarbij past. 

Schoolbezoeken en bezoeken aan stakeholders
De leden van het toezichthoudend bestuur hebben ook in 2018 schoolbezoeken afge-
legd. Deze bezoeken passen in de beweging, zoals hiervoor omschreven.  Het school-
bezoek als ‘soft control’ biedt voor de intern toezichthouders een waardevolle aanvul-
ling op de cijfermatige informatie. 
Dit jaar bezochten de toezichthouders eveneens diverse interne en externe stakehol-
ders, Intern voerden de toezichthouderes een gesprek met het netwerk van Intern 
Begeleiders, extern werden er bezoeken gebracht aan het Samenwerkingsverband 
Kindkracht, CSG Oude Maas en de gemeente Nissewaard.

Goede medezeggenschap
Geconstateerd wordt dat in de afgelopen jaren gewerkt is aan een verdere professi-
onalisering van intern toezicht en bestuur binnen de VCPO. Mede in het licht van de 
groter wordende eisen die aan good governance worden gesteld. Eenzelfde soort ont-
wikkeling wordt ook gezien ten aanzien van ‘goede medezeggenschap’.  
Om tot een goed samenspel te komen met de directeur-bestuurder en toezichthou-
dend bestuur wordt ook ingezet op 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. Dit jaar is er, zoals omschreven, aandacht geweest op de visie van toe-
zichthouden en daaruit voortvloeiend is er gewerkt aan de versterking van de dialoog 
met medewerkers op de scholen en onze stakeholders. 
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Ook is de integriteitscode binnen de VCPO besproken en aangepast. 
Het is van groot belang dat onze klanten en onze stakeholders vertrouwen kunnen 
hebben in de VCPO  als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van 
de VCPO  bepalen. De integriteitscode geeft daarin op hoofdlijnen een uitwerking.

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 2018 partijen geen bezoldiging overeen die per kalen-
derjaar meer bedraagt dan de norm voor de topfunctionarissen in het primair on-
derwijs. De norm voor de VCPO wordt gebaseerd op het aantal complexiteitspunten, 
opgenomen in het accountantsverslag. 

De toezichthouders ontvangen binnen de VCPO een vergoeding voor hun werkzaam-
heden. 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 toe-
zichthouders van VCPO is aanzienlijk hoger dan een aantal jaren geleden. Concreet 
betekent dit dat de vergoeding voor de leden wordt vastgesteld op € 4.000 bruto, 
exclusief BTW en voor de voorzitter van de Raad op € 6.000 bruto, exclusief BTW. 
Een van de leden van het bestuur doet afstand van de vergoeding. 

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 chris-
telijk basisonderwijs, waaronder de Branding, een school voor Speciaal Basisonder-
wijs.
De gegevens van de scholen met de bijbehorende locaties, medio 2019:

De Rank Lisstraat 15
Oranjelaan29

3202 JG
3201 CN

Spijkenisse
Spijkenisse

Marimba Eikenlaan 88A
Galileïlaan 7

3203 BM
3204 AK

Spijkenisse
Spijkenisse

De Duif Salamanderveen 354
Snoekenveen 947

3205 TG
3205 CK

Spijkenisse
Spijkenisse

De Bron Vlasdreef 2 3204 GS Spijkenisse

Het Baken Kreek 125 3206 HK Spijkenisse

De Hoeksteen Gangesstraat 13
Rijnlaan 25

3207 AC
3207 PR

Spijkenisse
Spijkenisse

Het Anker M. Rutgers Hoitsemastraat 4
W. Bladergroenstraat 45

3207 EJ
3207 TA

Spijkenisse
Spijkenisse

De Branding Anne Frankstraat 26 3207 GA Spijkenisse

De Marimba is per 1 augustus 2013, vanwege het leerlingenaantal onder de ophef-
fingsnorm, 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 verantwoor-
delijk voor de schoolorganisatie en de contacten met de ouders van de leerlingen, 
individueel en vertegenwoordigd in raden.  
In 2018 is het meerschools directeurschap op de Duif en de Hoeksteen beëindigd en 
op Het Baken en de Bron aangepast. Deze stap komt op de Duif en Hoeksteen voort 
uit de verdere groei van het leerlingenantal op De Hoeksteen en de ontwikkelingen 
in de Elementen. Het directeurschap in combinatie met een andere school
past daar niet meer in. Op het Baken en de Bron speelt de complexiciteit van de 
wijk en de gesprekken over samenwerking met Prokind een belangrijke rol in de 
afweging.
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Tussen de schooldirecties en de directeur-bestuurder was er ook in 2018 frequent en 
gestructureerd overleg in de vorm van vergaderingen, werkgroep overleg, studieda-
gen, schoolgesprekken en individuele gesprekken. Dit jaar is het directieteam gestart 
met een nieuwe wijze van vergaderen. Het team wil effectiever vergaderen, meer 
leren van elkaar, samen het onderwijs verbeteren.

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 voor-
zien. Tevens heeft de GMR en actieve rol in het onderzoek naar de samenwerking met 
Prokind.

Samenwerking Prokind-VCPO
 
Prokind en VCPO hebben in 2018 een overeenkomst getekend waarin ze aangeven 
een verdergaande samenwerking te willen onderzoeken. Enerzijds gaat het om sa-
menwerking op bestuurlijk niveau. Prokind en VCPO werken op verschillende onder-
delen al samen en delen verschillende stafmedewerkers. Anderzijds gaat het om sa-
menwerking binnen de wijk en tussen scholen. In de ene wijk gaat het over mogelijk 
uitbouwen van bestaande initiatieven. In een andere wijk denken we na over de bouw 
van een nieuwe gezamenlijke school. 
Met de samenwerking willen de VCPO en Prokind:

o Ruimte geven voor vitale scholen met oog voor diversiteit en kwaliteit
o Krachten bundelen om binnen de wijk de onderwijszorg te kunnen bieden die  
 nodig is
o Krachten bundelen om de draagkracht en veerkracht van teams en             
 medewerkers te vergroten
o Financiële ruimte creëren ten gunste van het onderwijs in de scholen
o Kennis en expertise delen, ontwikkelen en vergroten
o Borgen van de duurzaamheid van vitale scholen
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IDENTITEIT

Identiteit 

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 van-
uit 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:

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. 

De Bijbel
De verhalen uit de Bijbel, als bron van het christelijk geloof, worden door de leer-
krachten 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 be-
langrijk. 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 heb-
ben 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.
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De VCPO is een organisatie met als bestaansrecht onderwijs te geven aan  de kinde-
ren op onze scholen. Een belangrijke taak, immers het onderwijs leidt niet alleen op 
voor een baan, maar voor het leven. Daarmee heeft de VCPO en wij, de mensen die  
daar werken, een verantwoordelijkheid voor het geluk van onze kinderen en de duur-
zaamheid van de wereld, waarin zij leven.  Dat kunnen wij niet alleen, maar zullen 
dat moeten vormgeven met de kinderen, de ouders, de buurt, de plaats, kortom met 
de gemeenschap, waar wij deel van uit maken.  Samen maken wij de toekomst. 
Het onderwijs is daarmee gericht op de wereld van morgen. Uiteraard dienen de kin-
deren binnen de VCPO-scholen te beschikken over de kennis en vaardigheden die 
staan omschreven in de kerndoelen voor het basisonderwijs.  Maar daar blijft het niet 
bij.  Kinderen leren zichzelf en elkaar te respecteren en voelen een verantwoordelijk-
heid voor elkaar.  Ze zijn begaan met de ander. Ze staan open voor nieuwe informatie 
en zijn creatief in het zoeken naar nieuwe oplossingen. Ze leren afwegingen te maken 
en zijn daarbij zich bewust van de samenhang in de wereld.
 
Basis op orde 
Een belangrijke pijler in ons onderwijs is die van “de basis op orde”. Het gaat over 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 en die we op orde willen houden, 
willen borgen en uitbouwen. Het gaat hier om de ‘harde’, tastbare en beheersbare 
zaken in onze organisatie: structuren, processen en systemen, echter wel gebaseerd 
op onze waarden en de talenten, de drijfveren en het vakmanschap van de medewer-
kers.
In 2018 is er aan de basis vooral gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijsaanbod. 
De scholen werken gericht met de referentieniveaus taal en rekenen, waarmee de 
scholen doelgericht onderwijs aanbieden passend bij het niveau van de leerling; en 
waarmee het taal- en rekenbeleid op school waar nodig wordt verbeterd. 

Leren met toekomst  

Wij zoeken de voortgaande ontwikkeling van ons onderwijs in de vier kerndomeinen 
van ‘Leren met toekomst’: zelfregulering, perspectief nemen, denkkracht en samen-
werken. Het betreft hier vaardigheden in brede zin, dus als een geheel van houding, 
vaardigheid en kennis.

zelfregulatie

perspectief
nemen

denkkracht

samenwerken
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Het onderwijs op de scholen

In onderstaande verhalen wordt een beeld geschetst van het onderwijs op de scholen. 
Kinderen leren op onze scholen in de school, maar zeker ook buiten de school. Voor-
beelden 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 plaat 
  selijke verenigingen en vakleerkrachten gymnastiek
- Op alle scholen, de participatie in de wijk en gemeente, bezoek aan winkels, bejaar-     
  denhuizen, lessen van de wijkagent
- 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 is dit jaar gestart met de invoering van De Vreedzame School. Het is merk-
baar dat er binnen de school een gezamenlijk taal ontstaat om met elkaar om te gaan.
We werken dit jaar met Stichting LeerKRACHT. Een verandering van professionele cul-
tuur - meer bezig zijn met de inhoud van het onderwijs, samen verantwoordelijk zijn 
en het kijken bij en leren van elkaar.
Voor rekenen zijn we in de bovenbouw gestart met Gynzy Kids op de chromebooks. 
Het voordeel is dat het rekenen op een adaptieve manier wordt aangeboden en dat 
we beter aansluiten bij het 1F en 2F/1S niveau. Leerlingen krijgen gelijk feedback zijn 
heel gemotiveerd.
Voor taal zijn we dit jaar begonnen met de invoering van een nieuwe methode. De 
nieuwe taalmethode heeft veel aandacht voor woordenschat wat ook goed is voor be-
grijpend lezen.
We oriënteren ons dit jaar op een nieuwe methode voor godsdienstige vorming en 
voor biologie.

ONDERWIJS
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De Marimba heeft, nadat ‘The leader in me’ een stevige plek heeft gekregen, bin-
nen de organisatie de vervolgstappen gemaakt door aan de slag te gaan met actieve 
leerlingsinspiratieteams op beide locaties en we gaan starten met een leiderschaps-
map waar leerlingen zichzelf breder presenteren dan alleen cognitieve data. De map 
zal gevuld worden als een portfolio waarbij de leerling zich presenteert op persoonlijk 
leiderschap.
We hebben een visie ontwikkeld op het jonge kind waarbij we kijken naar de onder-
wijsbehoeften van onze leerlingen om zo te komen tot een passend aanbod. Spelend 
leren/ thematisch werken is de manier van werken die van groep 1 t/m 3 stevig wordt 
neergezet. Hierbij is er aandacht voor doelgericht werken, het aanbod, spel in de 
hoeken en de actieve rol van de leerkracht hierbij. Momenteel onderzoeken we welke 
organisatievorm het beste bij deze manier van werken past en werken we momenteel 
met een groep 1, groep 1/2, 3 en 2/3. Aanvullend oriënteren we ons op een passende 
aanvankelijk leesmethode die aansluit bij onze populatie en onze manier van werken. 
In groep 4 t/m 8 is er aandacht geweest voor de toevoeging van ICT binnen ons on-
derwijs. Theorie werd aangevuld met praktijk en de volgende dag en later gelijk toe-
gepast binnen ons onderwijs. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zijn volledig op de 
hoogte van het werken met referentieniveaus. Mede hierdoor weten ze betere keuzes 
te maken in aanbod en instructie. Vooral het aanbod voor de hoge uitstroom leerlin-
gen heeft een impuls gekregen. Verdere thema’s die spelen binnen Marimba zijn: EDI, 
aanvulling Close Reading op nieuwsbegrip, executieve functies, inzet BOUW.

ONDERWIJS

De Duif heeft na inspectiebezoek een voldoende beoordeling ontvangen. De kwaliteit-
scultuur werd zelf als goed beoordeeld. 
Gedrag en werkhouding blijven centraal staan. De groepen 5/6 van beide locaties 
hebben Rots en water training gekregen van een externe trainer. Dit draagt bij aan 
zelfregulatie en perspectief nemen. Het team heeft een studiedag Rots en Water ge-
volgd. Er is een stuurgroep geformeerd die een doorgaande lijn ontwikkelt. 
De taalmethode Taalactief 4 is dit jaar geïmplementeerd in groep 4 t/m 8. Er vindt 
een oriëntatie plaats op een nieuwe aanvankelijk leesmethode.
Op Salamanderveen werden 8 talentmiddagen gehouden. Kinderen van groep 3 t/m 8 
schrijven zich in voor workshops. Ook medewerkers van Mundo worden hierbij inge-
zet.
In groep 7 en 8 werd Gynzy ingezet bij het rekenonderwijs. Kinderen werken hierbij 
op Chromebooks.
Groep 5 t/m 8 is zich aan het oriënteren op thematisch werken in de middag. Er wor-
den thema’s uitgeprobeerd. Groep 3/4 heeft spelend leren ingevoerd en werkt in de 
middagen thematisch.
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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. vervan-
gingsproblematiek. In het wereldoriëntatieprogramma Topondernemers 3 t/m 8 staat 
de doorgaande lijn en de eenduidigheid centraal bij de uitvoering van deze methode. 
Afgelopen schooljaar is het leesonderwijs kritisch bekeken, Er hebben diverse inter-
venties plaatsgevonden m.b.t. betere afstemming didactiek en aanbod. Tevens is de 
school gestart met deelname aan een wetenschappelijk onderzoek m.b.t. leesonder-
wijs. Het zogenaamde redzaamheidslezen wordt ingevoerd in groep 3 en de betreffen-
de leerlingengroep wordt tot aan groep 8 gevolgd. In groep 7 en 8 zijn chromebooks 
ingezet bij het rekenonderwijs en wordt er gewerkt met Gynzy kids. De daadwerke-
lijke invoering wordt overwogen. Schoolbreed is de muziekmethode ‘123zing’ inge-
voerd. In groep 3 is een start gemaakt met thematisch werken in de middagen.

Op De Bron proberen we de leerlingen steeds meer eigenaar te maken, te betrek-
ken bij hun eigen ontwikkeling. Dit jaar zijn we gaan werken met doelenborden in 
elke groep. Hierop kunnen de leerlingen zien wat je nodig hebt, wat je moet weten, 
om het doel van het thema te halen en de toets goed te kunnen maken. We zijn ook 
gestart met, minimaal 1 keer per week, het werken met succescriteria. In beelden of 
met woorden wordt aangegeven waar een opdracht aan moet voldoen, zodat de leer-
lingen eerst zelf kunnen controleren of de uitgevoerde opdracht voldoet, voor ze het 
aan de leerkracht vragen.
EDI, Expliciete Directe Instructie, geven we een vervolg. Door uitleg  en bij elkaar kij-
ken proberen we ons hierin verder te bekwamen. 
Dit jaar is de scholing rond de Vreedzame School afgerond en mogen we ons een 
Vreedzame School noemen. We werken nu ook met mediatoren, leerlingen helpen 
leerlingen bij het oplossen van conflicten en ruzies. 
We zijn afgestapt van het groepsplan en hebben daarvoor in de plaats de zorgplan-
ning gekregen. De zorgplanning is een levend document waarin de leerkrachten per 
dag of week aan kunnen geven en bij kunnen houden welke leerlingen op dat mo-
ment iets extra’s nodig hebben.
Op het gebied van begrijpend lezen zijn we groepsdoorbrekend gaan werken. 
Groep 6 is dit jaar gestart met het werken in de chromebooks. Nu werken de groepen 
6 t/m 8 er mee. 
In de kleutergroepen zijn we bezig met de doorgaande lijn in rekenen en taal. In 
groep 3 werken we in de middag thematisch. Op deze manier versoepelen we de 
overgang van groep 2 naar groep 3.
In het kader van ouderbetrokkenheid organiseren we in de groepen 1 t/m 4 inloop 
momenten voor ouders. Ouders voelen zich welkom en worden zich bewust wat er 
van de leerlingen in het onderwijs gevraagd wordt.
Teacher leaders voeren op het gebied van woordenschat, rekenen en EDI klassencon-
sultaties uit. 
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Het team van Het Baken is de afgelopen jaren geschoold in opbrengstgericht 
werken 4D. Dit staat voor Data, Duiden, Doelen en Doen. Het is een ontwikke-
ling die zorgt voor een stevig fundament om op voort te bouwen. Opbrengsten, 
en met name de analyses, interventies en dialoog daarover, worden op onze 
school meer dan ooit doorleefd. In de meest recente historie is Het Baken het 
basisarrangement toegewezen. Dat is een mooie waardering en biedt tegelij-
kertijd het perspectief om dit te borgen en verder vooruit te kijken. We weten 
met elkaar dat dit een blijvend aandachtspunt is en voelen ons terecht trots 
over het behaalde eindresultaat van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd zien we 
in de analyses medio februari ook tegenstrijdige trends ontstaan. Het werken 
aan ontwikkelingen als “met sprongen vooruit, expliciete directe instructie, 
de zorgstructuur, thematisch en onderzoekend leren, de vreedzame school, 
chromebooks en de invoering van nieuwe toekomstgerichte methoden” helpen 
ons bij het blijven nastreven van hoogwaardige doelen. Zo wordt sinds begin dit 
schooljaar het rekenonderwijs nu ook in groep 7 aangeboden op chromebooks 
met Gynzy Kids. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe methode voor Taal 
en Spelling; Staal en natuur/techniek; Blink. Voor komend jaar richten we op de 
invoering van een nieuwe rekenmethode, leggen we de focus op ons leesonder-
wijs, zijn we initiatiefnemers binnen het project “vergroenen van schoolpleinen” 
en gaan we op zoek naar mogelijkheden en middelen om ons te onderscheiden 
in een curriculum voor wetenschap & techniek onderwijs. 
Op het Baken blijven we koersvast werken om Stichting LeerKRACHT een suc-
cesverhaal te maken. Het vormt een vliegwiel om verbeteringen krachtig neer 
te zetten. Daarnaast is een mooie bijkomstigheid dat onze leerlingen en ouders 
steeds meer een stem krijgen. Hun zienswijze, ideeën en adviezen doen er echt 
toe. Daarmee zetten we kracht bij onze ambitie om Het Baken van de kinderen, 
ouders en het team te laten zijn. Vier keer per jaar houden wij een leerling-are-
na en één keer per jaar een ouder-arena. Hierbij toetsen de leerkrachten of zij 
de juiste doelen hebben geformuleerd en of de juiste acties zichtbaar zijn in de 
school. Daarnaast vormen een aantal leerlingen vanaf groep 5 samen een leer-
lingenraad. Op die manier werken we aan actief burgerschap en leren we an-
dersom waar onze speerpunten liggen. Een mooi voorbeeld is de uitkomst van 
de oudertevredenheidspeiling van het afgelopen jaar. Op Het Baken proberen 
we daar echt beleid op te maken. Ouders zien en ervaren dat ook. Zo scoorden 
we op de laatste peiling een 6.3 voor onze opvoedkundige taak. Gezien de po-
pulatie, alsmede de wens van het team, vonden we dit veel te laag. Daar komt 
bij dat “veiligheid” een van onze bouwstenen is. Aan de hand van de werkgroep 
hebben we ons daarom breed georiënteerd op een methodiek die de veilig-
heidsbeleving op school verbetert. Uiteindelijk is er gekozen voor De Vreedzame 
School. We verwachten op termijn dat leerlingen ervaren dat er minder conflic-
ten zijn en zij zich nog meer verantwoordelijk voelen binnen de school. Wij le-
ren de leerlingen actief mee te denken. De invoering van De Vreedzame School 
gaat zeker zo’n twee jaar duren. We denken dat we daarmee de toekomst van 
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    de kinderen van Het Baken verstevigen en hen iets extra’s kunnen bieden voor het 
leven!
Resumerend naar het waarom van dit alles sluiten we graag af met de bedoeling: Het 
ontketenen van het oneindige en unieke potentieel van kinderen en hen leren hoe je 
dit een leven lang waardevol kunt inzetten. 

Op Het Anker liggen de accenten op opbrengstgericht boeiend onderwijs m.n. ge-
zamenlijk lesontwerpen en meervoudige intelligenties. In elke groep is zichtbaar 
gemaakt wat er geleerd wordt en hoe de instructiebehoefte is. Het Denk & Doelab 
is verder uitgewerkt en uitgebreid vanaf groep 1 met lessen ontdekkend leren en 
programmeren. Het Denk & Doe-lab is ook beschikbaar voor andere VCPO-scholen. 
We hebben het onderbouwschoolplein vergroend met een schitterende natuurtuin. 
We gaan een begin maken met mediakunsteducatie waarvan dit jaar de gesprekken 
hebben afgerond. Vanaf augustus hebben we de intern begeleiding weer op peil en 
maken we een inhaalslag met de zorgstructuur. De intern begeleiders volgen hiervoor 
een opleiding. In de bovenbouwgroepen wordt gewerkt met Google Classroom, waarin 
ook digitaal lessen en huiswerk wordt gemaakt. Een pilot met Gynzy kids vanaf groep 
6 op het gebied van taal en rekenen. Uit het budget van het werkdrukakkoord is ge-
kozen voor 2 dagdelen conciërge en 3 dagen onderwijsassistente. We zijn hier heel 
content mee.

Op SBO de Branding heerst er rust en regelmaat. Het afgelopen jaar is er veel aan-
dacht geweest voor het verbeteren van het pedagogisch klimaat. Er is duidelijkheid 
en structuur in de klassen en in de school te zien en te voelen.  Leerkrachten zijn dui-
delijk in hun aanpak wanneer er grenzen worden overschreden door leerlingen.  
Al het onderwijspersoneel geeft complimenten wanneer iets goed gaat en spreekt alle 
leerlingen aan op niet passend gedrag. 
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden m.b.t de nieuwe leesmethode “Station Zuid” 
teambreed zijn nieuwe afspraken gemaakt om verbeteringen toe te voegen.  
Bijvoorbeeld: iedere les met woorden oefenen.  
De communicatiestructuur is verbeterd op de Branding. Het team heeft tweeweke-
lijks overleg d.m.v. een bordsessie of een teambespreking. De dekking van social 
schools is goed. Leerkrachten communiceren via social schools op groepsniveau met 
de ouders. Vanwege verandering in de organisatie, de samenwerking met de Tandem 
zijn zaken als een andere methode voor zaakvakken en social media in een breder 
kader terecht gekomen zodat er in de zorgvuldige afweging ook gekeken wordt naar 
“wat doet de Tandem en hoe bevalt dat”. Op administratieve vermindering zijn de 
mogelijkheden via Parnassys bekeken en zijn door het team keuzes gemaakt in het 
persoonlijk plan en in de wijze waarop het rapport wordt vormgegeven. 

ONDERWIJS
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Kwaliteitszorg

Om gecoördineerd en permanent op zoek te zijn naar verbeteringen van het onder-
wijs, heeft de VCPO een systeem van integrale kwaliteitszorg ontwikkeld. Bij kwali-
teitszorg 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.

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. Dit jaar is de plusklas verplaatst 
naar de locatie op de Duif.

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 2018 weergegeven.
Alle scores voldeden aan de norm van de Inspectie.

ONDERWIJS



22

Inspectie
In 2018 heeft de Inspectie de Duif bezocht. De school kreeg vanwege te lage eindop-
brengsten in de laatste jaren een aangepast arrangement. Later in het jaar, na het 
tweede bezoek, heeft de school zich verbeterd en ontving een voldoende arrange-
ment.
De Rank heeft voor de bovenbouwgroepen op de Lisstraat een herstelopdracht. Be-
stuur en inspectie monitoren hierbij gezamenlijk de opbrengsten van deze groepen. 
De herstelopdracht is inmiddels als voldoende beoordeeld. 

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
In de Lokale Educatieve Agenda worden door de besturen en gemeente de verschil-
lende 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. Afgelopen jaar is ook een 
 voorziening voor kleuters gestart.
• Dit jaar is de werkwijze op de scholen doorgezet om de kennis en deskundig-
 heden 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 met 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 kracht van de mensen én van de sociale structuren, minder
 beroep doen 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.

ONDERWIJS
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Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Kindkracht

Zorgstructuur 
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 uitgangs-
punt, 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. 
In onderstaande afbeelding is de toekomstige zorgstructuur in beeld gebracht.

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 basisonder-
steuning 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 deskun-
digheden 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 les-
plek meestal niet meer de beste plek en arrangeren we passende ondersteuning op 
een passende plek, bijvoorbeeld het speciaal (basis) onderwijs. In dit arrangeren vol-
gen 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.

Governance Samenwerkingsverband Kindkracht
Het vertrek van de directeur van het Samenwerkingsverband Kindkracht vanwege 
pensionering is door het toezichthoudend bestuur aangegrepen om in 2018 een uit-
gebreide evaluatie te houden: van zichzelf en van de organisatie. Centraal daarin 
stond de vraag hoe de scheiding tussen toezicht en bestuur feitelijk verloopt en welke 
bijstellingen wenselijk zijn. Deze bevindingen vormden vervolgens weer input voor 
het profiel van de nieuwe directeur. Het toezichthoudend bestuur heeft tijdens de 
evaluatie een aantal punten bij elkaar opgeteld: (1) de eigen behoefte aan een ster-
kere sturing in de uitvoering van Kindkracht door een nieuwe directeur of bestuurder, 
(2) de reacties van OPR en medewerkers (3) het inmiddels duidelijke streven van de 
rijksoverheid om in het gehele passend onderwijs onafhankelijke raden van toezicht 
te willen invoeren. Deze optelsom heeft geleid tot een verandering in de governance 
van het Samenwerkingsverband. 
Hoofdpunten zijn:

•    Benoeming van een professioneel bestuurder voor het Samenwerkingsverband
•    Vorming van een onafhankelijke Raad van Toezicht – de huidige toezichthouders       
      (bestuurders van de aangesloten besturen) hebben daarin geen zitting
•    Vorming van een zgn. deelnemersraad. De deelnemersraad is een adviesorgaan     
    van het bestuur met enkele bijzondere bevoegdheden die de positionering en     
    advisering versterken. In de raad hebben de bestuurders van de aangesloten 
    besturen zitting. 
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Visie en kernwaarden
Ons HR-beleid (personeelsbeleid) richt zich op het verder ontwikkelen van professio-
neel kapitaal als basis voor goed onderwijs in een lerende professionele organisatie.
Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs met name wordt bepaald 
door de kwaliteit van de leraren: hun expertise en ervaring, gedeelde verantwoorde-
lijkheid voor het leren van de leerlingen, de onderlinge samenwerking en het doel- en 
opbrengstgericht werken bepalen in hoge mate de leeropbrengsten van de leerlingen. 
Uiteraard leveren ook andere medewerkers behalve leraren hun expliciete waardevol-
le bijdrage aan het onderwijs.

Ons HR-beleid richt zich op Ik:de individuele medewerker, de professional; op wij: 
het team, zowel op schoolniveau als de gehele organisatie en het:de taak, het 
dagelijkse werk dat wordt verricht. 
Deze komt voort uit de bedoeling van de organisatie: het verzorgen van goed onder-
wijs. 
De context staat voor de omgeving, het grotere geheel waar de organisatie onder-
deel van uitmaakt; de wijk, de gemeente, de regio en verder.  

HR (Human Resources) sluit al deze elementen in en afhankelijk van de situatie zoomt 
ze in en uit. De ene keer is er oog voor de individuele medewerker, dan weer voor het 
team, dan weer voor de organisatie in een bredere context. En er is altijd oog voor de 
onderlinge samenhang. 
De verbinding tussen ik, wij, het en context komt tot stand door de interactie tussen 
mensen. HR gaat over hoe mensen in een organisatie met zichzelf, met elkaar en met 
het werk omgaan. Dat maakt HR tot een belangrijke cultuurdrager en laat zien dat 
iedereen eigenaar is van HR. De rol van de HR-adviseurs is om, samen met de lei-
dinggevenden, voortdurend aandacht te vragen voor bovenstaande, de medewerkers 
te faciliteren en gemaakte afspraken die de cultuur borgen vast te leggen. 
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Het verder ontwikkelen van HR-beleid doen wij vanuit de volgende leidende principes:

• Wij geloven in iedere medewerker en sluiten iedere collega in.
• Wij werken samen in een lerende en professionele organisatie waarbij eenieder
   aanwezig is vanuit verbinding met de leerlingen, de collega’s, de samenleving en
   de toekomst. Onze grondgedachte is van ‘ik naar wij’. 
• Wij zijn ons bewust van de omgeving en handelen hiernaar, er is sprake van gedeeld
   leiderschap en met een duidelijke koers weet iedere medewerker wat van hem of 
   haar verwacht wordt.
•  Wij bieden een werkomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit en gezondheid van alle      
    medewerkers waardoor medewerkers met plezier naar hun werk komen.
•   Alle medewerkers zijn professionals en vakbekwaam: zij beheersen en ontwikkelen  
    voortdurende de bij hun vak behorende competenties. Zij krijgen de daarbij  
   behorende ruimte en worden op hun professional zijn aangesproken en uitgedaagd.
•   Alle medewerker zijn eigenaar van hun eigen welbevinden, loopbaan, professionali- 
    teit, vitaliteit en de ontwikkeling van hun professioneel vermogen. 
    De werkgever faciliteert, zorgt voor de juiste context waarbij het samenwerkend  
   teamleren centraal staat.
•   Alle medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, wat betekent dat zij meegroeien met  
    veranderingen in de omgeving, op meerdere plekken inzetbaar zijn en voorbereid  
    zijn op toekomstige ontwikkelingen. 

Thema’s in het HR-beleid
Het onderwijs is continue aan verandering onderhevig en daarnaast worden wij de ko-
mende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Dit vergt van onze medewerkers 
enerzijds het vermogen om te acteren in een veranderende context en anderzijds om 
zich blijven te verbinden aan onze primaire doelstelling: zo goed mogelijk onderwijs 
aan onze leerlingen bieden.
Dit leidt tot vier centrale thema’s waarlangs de ontwikkelingen in HR zich op korte en 
middellange termijn zich zullen voltrekken:
A. De kwaliteit van het onderlinge contact: het goede gesprek oftewel de 
   (professionele) dialoog
B. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
C. Gezamenlijke professionalisering verder ontwikkelen
D. Voldoende vakbekwame medewerkers om de onderwijskwaliteit te borgen

HRM-afdeling binnen de VCPO
Drie parttime hrm-adviseurs zijn voor de besturen Vereniging Christelijk Primair On-
derwijs (VCPO) Spijkenisse 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.

PERSONEEL
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Terugblik op 2018

Boeien en binden van studenten en medewerkers
De huidige en toekomstige studenten van de pabo zijn onze toekomstige collega’s.
In 2018 is ervoor gekozen om het opleiden in de school (OIDS) op drie tot vier scho-
len binnen onze vereniging te centreren en een bovenschools schoolopleider te be-
noemen.
De bovenschoolse schoolopleider ontwikkelt verder met de praktijkbegeleiders en de 
studenten het leren op de scholen en is het aanspreekpunt zijn voor de diverse partij-
en, waaronder ook pabo Inholland. Deze keuze is gemaakt om een effectievere bege-
leiding te kunnen garanderen. Ook kunnen studenten op deze manier gemakkelijker 
van elkaar leren. Dit komt de kwaliteit van het opleidingstraject ten goede. 
Boeien en binden van onze medewerkers is een belangrijk speerpunt binnen ons 
HR-beleid. Met name het begeleiden van startende leerkrachten is hierbij belangrijk, 
omdat het afbreukrisico in deze doelgroep hoog is. Om die reden begeleidt de consu-
lent begeleider deze doelgroep actief, dit leidt ertoe dat de uitstroom van deze doel-
groep relatief laag is. Om zorg te dragen voor een doorlopende leerlijn van student 
pabo tot vakbekwame leerkracht is er een verbinding tussen de diverse begeleiders 
om dit tot een goed resultaat te leiden.
De focus ligt uiteraard niet uitsluitend op 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 talen-
ten en ontwikkelpunten benoemd. Hieruit volgden bepaalde hulpvragen die ingelost 
worden om de verdere professionalisering te bevorderen.
Als centraal HR-thema voor de komende periode is opgenomen om het goede gesprek 
oftewel de (professionele) dialoog te versterken en de instrumenten meer aan te laten 
sluiten bij de centrale HR-thema’s.

Professionalisering
Netwerkbijeenkomsten, leergemeenschappen, studiedagen op school-, wijk- en be-
stuursniveau, 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.
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Functiemix
De functiemix is niet meer opgenomen in de cao voor het primair onderwijs  
2018-2019 . 
De medewerkers OP houden hun carrièreperspectief tot L13. Het huidige functiehuis 
wordt herijkt zodat aan medewerkers een carrièreperspectief geboden kan blijven.

Professioneel statuut
In de Wet Beroep Leraar en het toekomstige Lerarenregister hebben leraren een duide-
lijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, 
pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. In deze wet staat ook dat 
het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met zijn leraren een professioneel 
statuut opstelt. In dit statuut staan de afspraken die het schoolbestuur met leraren ge-
maakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld. 
Op bestuurlijk niveau is in afstemming met de directeuren en GMR een professioneel 
statuut voor VCPO-scholengroep vastgesteld. Dit statuut is een beschrijving van onze 
koers en vervolgens de vertaling naar de praktijk. 

Staking
In  2018 heeft een landelijke estafettestaking in het onderwijs plaatsgevonden. Met 
deze staking, georganiseerd door het PO-front, werd aandacht gevraagd voor het stij-
gende lerarentekort, die de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk zet en de 
loonkloof met het voortgezet onderwijs. 
Het grootste deel van de medewerkers binnen de VCPO heeft deelgenomen aan de sta-
king, de scholen waren op deze dag dan ook dicht. Het bestuur ondersteunde de actie 
en heeft de salarissen van de medewerkers doorbetaald. 

Werkdrukmiddelen
In 2018 zijn er vanuit het ministerie middelen beschikbaar gesteld om op de scholen 
het werkplezier te verhogen, de werkdruk te verlagen. Na het bekend worden van de 
regeling is in een bijeenkomst met de schoolleiders dit onderwerp besproken en ver-
der verdiept. Schoolleiders hebben met elkaar verkend wat mogelijke oorzaken van de 
verhoging van de werkdruk op de scholen kunnen zijn. Daarna heeft de schoolleider dit 
onderwerp op zijn school besproken en aangegeven dat het schoolteam de eigenaar is 
voor de besteding van de middelen, de PMR heeft op het voorstel instemmingsrecht. 
Het schoolteam heeft vervolgens een analyse gemaakt om de oorzaken van de werk-
druk te achterhalen. Deze analyse vormde de input voor de dialoog in het schoolteam 
over de mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan op materieel en personeel terrein. 
Op basis van de gemaakte keuzes maakte de schoolleider een bestedingsplan waarin  
de volgende aspecten zijn opgenomen:
o de maatregelen
o de beoogde resultaten
o de vereiste activiteiten
o de planning
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o de eigenaar
o  de evaluatie, die op vooraf vastgelegde momenten worden gehouden

Het voorstel is tenslotte voorgelegd aan PMR.
In dit proces had de schoolleider een coachende, ondersteunende en sparrende rol.
De middelen zijn voornamelijk ingezet op vakdocenten, onderwijs ondersteunend per-
soneel, zoals onderwijsassistenten en ICT-middelen, zoals chromebooks.

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim
Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Een vitale medewerker 
is betrokken, heeft energie en heeft vaak ook meer plezier in zijn of haar werk. Wij 
streven dat zoveel mogelijk medewerkers met plezier naar hun werk komen.
Dit zal ook een positief effect op het verzuim hebben. Door in vroeg stadium te onder-
zoeken welke belemmeringen invloed hebben op het welbevinden van de medewerker 
kunnen preventieve maatregelen getroffen worden.
Hiertoe wordt veel aandacht besteed aan preventief verzuimbeleid. Om ons hierin te 
ondersteunen is met ingang van 1 januari 2019 de samenwerking aangegaan met een 
andere arbodienst.
In 2018 is ook aandacht besteed aan het verhogen van het werkplezier. In september 
2018 is over dit thema een korte vragenlijst uitgezet. De resultaten hiervan worden 
door de hrm-adviseur met het schoolteam besproken. In deze dialoog worden ook de 
thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid belicht met als doelstelling om enerzijds 
deze thema’s meer onder de aandacht te brengen maar anderzijds ook om voor het 
verder ontwikkelen van beleid aan te kunnen sluiten op de behoeften van de mede-
werkers.

Opvallend in het ziekteverzuim in 2018 is enerzijds het hogere kort frequent verzuim, 
de langdurige griepgolf is hiervan een belangrijke oorzaak, anderzijds is ook het lang-
durig verzuim gestegen. Dit hangt samen met uitval van enkele oudere medewerkers 
(55+), vanwege gezondheidsproblemen.  
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Vervangingsbeleid
Vanaf augustus 2017 is de VPR-pool, die opgericht is door de zes samenwerkende be-
sturen op Voorne-Putten en Rozenburg, actief. In de VPR-pool zijn leerkrachten werk-
zaam 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 mede-
werkers 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
Instroom: 26 medewerkers (inclusief medewerkers VPR-pool en onderwijskantoor de 
Cirkel)
Uitstroom: 26 medewerkers

Reden uitstroom:
Ontslag op eigen verzoek:   19
Pensioen                                                 4
Einde contract:                    2
Initiatief werkgever:        1  
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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.  
Ondermeer is het personeelsdossier gedigitaliseerd.
Het kantoor staat onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering.  

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 in-
spectieronde op de scholen. De gebreken, die niet voldeden aan de veiligheidsvoor-
schriften van het Bouwbesluit 2012, zijn op alle scholen hersteld. 

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 Voorne-Putten & Rozenburg een contract 
aangegaan met Anculus vastgoedbeheer. Anculus heeft de meerjarenplanning van het 
onderhoud op de VCPO-scholen geactualiseerd. 

Conditiemetingen gebouwen
Wanneer naar de bouwjaren wordt gekeken dan blijkt dat het overgrote merendeel 
van de gebouwen in de jaren ’70 en ‘80 is gebouwd. De onderhoudsconditie van de 
scholen is goed, iedere school scoort “geaggregeerd” een 2. Om de conditie van de 
gebouwen op niveau te houden, vraagt dit van de VCPO in de komende jaren grote 
investeringen. 
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Conditiemetingen gebouwen

Tabel 3.1 Conditiescores VCPO Spijkenisse 2017
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In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van de onderhoudsvoorziening 
van waaruit deze investeringen worden gefinancierd. Jaarlijks wordt een bedrag van
€ 225.000 gedoteerd. 

Uit de grafiek blijkt dat het saldo van de voorziening bij een gelijkblijvende jaarlijkse 
dotatie tot 2024 voldoende is om alle uitgaven aan onderhoud te doen, vanaf 2024 is 
het saldo niet meer toereikend bij dotatie van € 225.000,= per jaar. Het saldo neemt 
vanaf 2023 sterk af. Dit komt omdat vanaf dat moment de begrote onderhoudskosten 
beduidend toenemen.

In 2019 zal, mede op basis van de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken huis-
vesting in de gemeente Nissewaard, de benodigde dotatie zo nodig worden bijgesteld. 
(zie paragraaf Integraal Huisvestingsplan) 
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Brandveiligheid
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond controleert periodiek de brandveiligheid, 
waar onderhoudsacties uit kunnen komen. In 2018 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 toekomsti-
ge  huisvesting van de schoolgebouwen in Nissewaard. 
Afgesproken is om binnen de termijn van 5 jaar nieuwbouw te realiseren in Ster-
renkwartier, op de Marimba en Paus Johannes, en in de Elementen, waarin ook de 
Hoeksteen betrokken is. 
In 2018 is voor de schoolgebouwen Noord, Centrum, Akkers/Vogelenzang en 
Waterland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Onderdeel van dit onderzoek
is een schouw, een ruiteanalyse en een wijkanalyse. Begin 2019 zal er een 
prioritering van aanpak en een doorkijk van investeringen voor 2022 en verder
worden vastgesteld.

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.
 
Schoonmaak
Per 1 maart 2016  is de VCPO, na Europese aanbesteding,  een nieuw schoonmaak-
contract 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 herkeu-
ring plaats. Is de kwaliteit van de schoonmaak dan nog onvoldoende, dan wordt de 
schoonmaakvergoeding ingehouden totdat de kwaliteit op voldoende niveau is. In 
2018 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. 

Te zien is een stijging van het aantal leerlingen binnen de reguliere basisscholen, m.n. 
beïnvloed door de groei op de Hoeksteen en Marimba. Het leerlingenaantal op SBO
de Branding stabiliseert in 2018.

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. 
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Daarbij is er voor een opzet gekozen, waarbij de opvang wordt geleid door professio-
nele leid(st)ers, ondersteund door vrijwilligers. Redenen om voor deze opzet te kie-
zen zijn het waarborgen van continuïteit en de kwaliteit. De Marimba Sterrenkwartier 
heeft er voor gekozen de tussendemiddagopvang te laten verzorgen door vrijwilli-
gers. 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. 

Sociale Veiligheid 
De Wet Sociale Veiligheid op scholen is per 2017 van kracht geworden. 
In 2018 zijn de gezamenlijke onderwijsbesturen op Voorne-Putten-Rozenburg daartoe  
gaan samenwerken op het gebied van preventie machtsmisbruik, vertrouwenswerk en 
de klokkenluidersregeling.
De VCPO-scholen zijn voor interne professionalisering en intervisie aangesloten bij 
het al bestaande netwerk van intern contactpersonen van de bij Prokind aangesloten 
scholen.
Op alle scholen zijn intern contactpersonen actief, op vier scholen wordt deze taak 
door 2 personen ingevuld. Als externe vertrouwenspersonen functioneerden gedu-
rende het verslagjaar Els Rietveld en Jeroen Meijboom, beiden medewerker van de 
CED-Groep. Inmiddels is op de website van het bestuur en alle aangesloten scholen 
de klachtroute en de namen van interne contactpersonen en externe vertrouwensper-
sonen goed te vinden.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden de interne contactpersonen geïnformeerd 
over actuele ontwikkelingen binnen het sociaal veiligheidsbeleid. Er wordt geadviseerd 
om op de scholen in overleg met de directie de stand van zaken te bespreken en waar 
nodig acties uit te zetten. Afgelopen jaar stond vooral in het teken van de invoering 
van de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld per 1 januari 2019 en de daar-
bij behorende voorlichting aan ouders en leerkrachten.
De externe vertrouwenspersonen is in twee gevallen actief betrokken geweest bij 
klachten en/of meldingen. Het betrof de volgende thematieken:
• Verstoorde relatie tussen school en ouders
• Communicatie school/ouders in verband met scheiding ouders
Dit aantal meldingen en klachten is laag. Ook wanneer het aantal meldingen worden 
vergeleken met besturen van gelijke omvang. 

Klachtencommissie
In 2018 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten door ouders ingediend.

Externe communicatie
De VCPO heeft ook in 2018 een open dag voor (toekomstige) ouders op alle scholen 
gehouden. Een dergelijke dag vindt elk jaar plaats.
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Samenwerking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste contractanten in 2018.

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



38

FINANCIEN

Gerealiseerd in 2018
Er was voor 2018 een begroting vastgesteld met een tekort van € 1.585 De realisatie 
€ 275.591 negatief wijkt daarvan sterk af. In onderstaand overzicht zijn de belang-
rijkste mee-en tegenvallers opgenomen. 
De totale baten, inclusief financiële baten, bedroegen in 2018 € 12.451.144 (begroot 
€ 11.345.160) en de totale lasten bedroegen € 12.726.735 (begroot € 11.343.575). 
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Het Eigen Vermogen zal door een onttrekking van het resultaat van € 275.591 op een 
totaalbedrag van € 1.597.792 komen. Dit is opgebouwd uit een Bestemmingsreserve 
publiek van € 50.280, een Bestemmingsreserve privaat van € 90.998 en een Algeme-
ne reserve van € 1.456.514.

Financiële kengetallen

De waarden van de financiële kengetallen zien er per 31-12-2018 als volgt uit: 

Tabel: waarden financiële kengetallen
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De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en geeft 
daarmee inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre 
de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De solvabiliteit van VCPO Spijkenisse van 66,85% wil zeggen dat het vermogen gro-
tendeels uit eigen vermogen bestaat. De solvabiliteit ligt ruim boven de signalerings-
grens. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van VCPO Spijke-
nisse goed is en dat VCPO Spijkenisse in staat is aan haar verplichtingen op langere 
termijn te voldoen.

Liquiditeit (current ratio)
De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en 
voorraden) en de kortlopende schulden.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn (korter dan een jaar) 
aan haar verplichtingen kan voldoen. De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,17 keer kan 
worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende 
verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de over-
lopende passiva. De liquiditeit is afgenomen door het negatieve resultaat over 2018.

Weerstandsvermogen
Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de organisatie erin slaagt om niet 
voorziene en tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s te financieren. Het 
weerstandsvermogen van VCPO Spijkenisse is ten opzichte van 2017 door het nega-
tieve resultaat afgenomen naar 11,7 % en is hiermee nog steeds ruim boven de sig-
naleringsgrens van 5% van het ministerie. Binnen VCPO houden wij 10% aan als on-
dergrens. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie 
en het goed functioneren van de planning- en control cyclus blijven altijd restrisico's 
achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten hiervan heeft de VCPO 
ruim voldoende weerstandsvermogen. 

Toelichting op de financiële positie en gang van zaken verslagjaar

Grondslagen
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn on-
gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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Balans
Onderstaand de balans per 31-12-2018. Deze balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van de VCPO.

Toelichting op de balans
De vaste activa is toegenomen doordat het bedrag aan afschrijvingen lager was dan 
het bedrag aan investeringen in 2018. Toename van de investeringen wordt voor een 
groot gedeelte veroorzaakt door het inzetten van de extra middelen van het  
werkdrukakkoord. Hierdoor zijn extra investeringen gedaan in o.a. chromebooks.
Jaarlijks vindt een opschoning van de activa plaats. Niet meer aanwezig activa wordt 
gedesinvesteerd. Tevens worden jaarlijks de investeringsplannen geactualiseerd.
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De boekwaarde van de materiële vaste activa is met € 112.210 gestegen ten opzichte 
van. 2017. In 2017 is voor een bedrag van € 250.575 afgeschreven, voor een bedrag 
van € 86.831 gedesinvesteerd, er is voor een bedrag van € 362.787 geïnvesteerd. De 
materiële activa zijn per 31-12-2018 als volgt opgebouwd:

De financiële vaste activa heeft betrekking op een vordering op het UWV conform de 
nieuwe wetgeving over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langduri-
ge arbeidsongeschiktheid welke in werking treedt op 1 april 2020.
In de vlottende activa heeft geen ongebruikelijke fluctuatie plaatsgevonden. De kort-
lopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende betaalritme van 
de subsidies door het ministerie. De liquide middelen zijn met name afgenomen door 
het negatieve resultaat van 2018 en mutaties in de bestemmingsreserve en voorzie-
ningen. In het kasstroomoverzicht van de jaarrekening wordt de mutatie van de  
liquide middelen nader toegelicht.
Het eigen vermogen is afgenomen door het negatieve resultaat 2018. De personeels-
voorziening is toegenomen door een verhoogde dotaties en de onderhoudsvoorziening 
is afgenomen.

Eigen Vermogen
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de 
VCPO Spijkenisse. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschot-
ten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk ge-
maakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve gebracht.

Bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves zijn de reserves opgenomen die bedoeld zijn voor 
specifieke toekomstige lasten waarvoor de toegerekende toekomstige baten onvol-
doende zijn. Daarom is door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid aange-
bracht.
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Bestemmingsreserve Kwaliteit en Innovatie
Om mogelijkheden te hebben om extra investeringen te kunnen in kwaliteit of innova-
tie wordt er een bestemmingsreserve gecreëerd. Deze reserve zal worden ingezet om 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Voorzieningen
De VCPO kent de volgende voorzieningen:

Voorziening Jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening 
opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsju-
bilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen door het aantal fte in vaste 
dienst te vermenigvuldigen met € 850, dit is een verhoging ten opzichte van 2017.  
In 2018 is € 40.027 gedoteerd en € 2.211 onttrokken. De voorziening bedraagt per 
31 december 2018 € 106.639.

Voorziening langdurig verzuim
De voorziening langdurig verzuim wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeels-
leden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In 2018 is de 
voorziening gecreëerd en heeft een dotatie van € 95.554 plaatsgevonden. 

Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten gebouwen wordt 
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van 
de meerjaren onderhoudsplanning (MOP). De MOP is opgesteld en geactualiseerd in 
2018 door Anculus. (zie hoofdstuk materieel)

Bij het opstellen van de MOP door Anculus worden de uitgaven beoordeeld om ervoor 
te zorgen dat de voorziening niet gebruikt wordt voor huisvestingsvoorzieningen waar 
de gemeente verantwoordelijk voor is.

In 2018 is € 282.257 onttrokken en € 225.000 gedoteerd aan de voorziening.  
Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december 2018 € 555.701.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten VCPO Spijkenisse 2018

Hogere rijksbijdragen dan begroot van € 700.100 

• De Rijksbijdragen Personeel regulier, Personeel en arbeidsmarktbeleid, Prestatie 
box zijn naast de reguliere indexering extra verhoogd als gevolg van de nieuwe 
CAO primair onderwijs (zie ook personeelslasten).

• De bekostiging van leraren voor het schooljaar 2017-2018 is toegenomen met     
5,2%. D e ophoging van de bekostiging van de leraren heeft met name te maken  
met de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2018 en de 
per 1 januari beschikbaar gekomen middelen voor extra salaris voor onderwijzend 
personeel. 

FINANCIEN
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• De nieuwe bedragen voor de personele bekostiging voor het primair onderwijs 
2018-2019 zijn op 26 september 2018 gepubliceerd. De gemiddelde personeelslast 
(GPL) van leraren wordt 2,987% hoger dan de definitieve bedragen voor leraren in 
2017-2018.

• De bijdragen van het samenwerkingsverband passend onderwijs 'Kindkracht' zijn 
in 2018 lager dan begroot. De onderwijs jeugdhulp arrangementen (OJA) zijn l 
astig te begroten en zijn in de begroting 2018 op basis van de ontvangsten in 2016 
en 2017 geraamd. 

Hogere overige overheidsbijdragen en –subsidies € 75.300

• Gemeente Nissewaard, bijdrage aan versterking pedagogisch klimaat, ID-banen  
€ 22.600.

• Groeibekostiging conform leerlingenregistratie ParnasSys € 52.700.

Hogere overige baten dan begroot van € 331.700

• Detacheringen € 130.900. Deze baten hebben betrekking op de verrekeningssyste-
matiek van de VPR Pool. In de begroting zijn de totale kosten geraamd van de VPR 
Pool (saldo).

• Vanuit De Cirkel heeft een pilot plaatsgevonden met het verwerken van de bank-
rekeningen van De Rank en Het Anker. Hierdoor zijn de ouderbijdragen verwerkt in 
de exploitatie € 14.100.

• Doorbelasting De Cirkel € 19.000.
• Overige baten hoger dan geraamd (subsidie PO-VO, subsidie regionale procesbege-

leiding leerlingendaling, vordering transitievergoeding) € 167.700.

Hogere personeelslasten dan begroot van € 894.700

• Een gedeelte van de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk is ingezet 
in de formatie.

• Op 6 juni 2018 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe 
cao voor het primair onderwijs met de vakbonden afgesloten. Dit heeft voor de 
loonkosten in de exploitatie de volgende gevolgen:

• Alle leraren (L schalen) krijgen een nieuwe, hogere salarisschaal;
• Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 

2,5% per 1 september 2018;
    o  Alle leraren (L schalen) in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmali-   
       ge uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling  
       en aanstellingsduur) € 182.558;

FINANCIEN
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    o  Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige  
      uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur)  
      € 114.764.

Hogere overige personeelslasten dan begroot van € 199.600

• Inhuur personeel niet in loondienst, € 142.300, zie ook overige baten. Deze lasten 
hebben betrekking op de verrekeningssystematiek van de VPR Pool. In de begro-
ting zijn de totale kosten geraamd van de VPR Pool (saldo)

• Inhuur directievoering Branding vanwege ziekte van de directeur
• Dotatie voorziening jubilea, verhoging bedrag per FTE € 40.000.
• Overige uitgaven zoals werkkostenregeling, scholing, Arbo en personeelsgerela-

teerde kosten € 17.300.

Hogere afschrijvingslasten dan begroot van € 40.600

•  De vaste activa is toegenomen doordat het bedrag aan investeringen hoger was 
dan het bedrag aan afschrijvingen in 2018. Daarnaast wordt deze toename veroor-
zaakt door het inzetten van de extra middelen vanuit het werkdrukakkoord. Hier-
door zijn extra investeringen gedaan in onder andere chromebooks.

• Extra afschrijvingen (problemen Twinfield, Cirkel). Vanaf 2017 zijn bepaalde activa 
niet meer afgeschreven. Dit is geconstateerd bij het opstellen van de jaarrekening 
en gecorrigeerd. Gevolg extra niet begrote afschrijvingen € 24.000.

Hogere huisvestingslasten dan begroot van € 39.200

• De onderhoudskosten worden jaarlijks geraamd door Anculus (klachten en  
contracten onderhoud). In 2018 lager dan begroot € 7.200. 

• Afrekening energie kosten voorgaande jaren gemeente Nissewaard € 9.200.
•  Hogere schoonmaakkosten €14.700.
• Huur extra lokalen (Marimba, Bron) € 16.400
• Elke school heeft een klein budget om kleine zaken op te pakken buiten Anculus 

om. Hierop heeft ook een overschrijding plaatsgevonden van € 6.100. 

Hogere overige lasten conform € 128.300

• ICT-contracten en licenties € 31.500. 
• Culturele vorming € 19.200.
•  Vanuit De Cirkel heeft een pilot plaatsgevonden met het verwerken van de bank-

rekeningen van De Rank en Het Anker. Hierdoor zijn de uitgaven verwerkt in de 
exploitatie en wijkt de begroting sterk af van de realisatie.

FINANCIEN
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Pilot schoolbankrekeningen De Cirkel

In 2018 hebben twee scholen vanaf september hun schoolrekeningen in de admi-
nistratie verwerkt. Hierdoor worden komen alle baten en lasten in de exploitatie van 
VCPO terecht. Deze baten en lasten zijn niet in de begroting opgenomen. 

In voorgaande jaren werd de mutatie tussen 1 januari en 31 december bepaald en 
geboekt in de exploitatie.  Het saldo kon een baat of een last opleveren, maar was 
gemiddeld nooit hoger dan € 10.000. Afgelopen jaar heeft de Rank geen rommel-
markt gehouden, maar wel uitgaven gedaan, vandaar dat er in 2018 per saldo hogere 
uitgaven zijn gedaan dan voorgaande jaren.

Het saldo gaat ten laste van de private bestemmingsreserve. Er kan nooit meer  
uitgegeven worden dan de binnengekomen baten.

Treasuryparagraaf
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.

Het treasurystatuut is begin 2019 aangepast aan de laatste versie van de regeling 
belenen en beleggen van het ministerie van OCW.  De wettelijke kaders voor het 
beleid inzake beleggen, lenen en financiële derivaten zijn opgenomen in de Regeling 
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 december 2018, nr. 
FEZ/1402273.

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. 

De VCPO bezit in 2018 een charitas spaarrekening (rentepercentage 0,03%). In ver-
band met de dalende rentepercentages is in 2014 een tweede spaarrekening  
geopend, een vermogens spaarrekening (rentepercentage destijds 1,6%). Op 31-12-
2018 bedraagt de basisrente 0,01% en de bonusrente 0,03%. Het totale renteresul-
taat in 2018 bedraagt € 1.164.

FINANCIEN
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Financiële exploitatie

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 liquidi-
teitsbegroting.

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 bestemmings-
reserve. De ouderbijdragen moeten op schoolniveau naar de medezeggenschapsraad 
verantwoord (kascommissie). Dit dient per jaar vastgelegd te worden in een verslag.

Continuïteitsparagraaf
In deze continuïteitsparagraaf geven we aan hoe omgegaan wordt met de financiële 
gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Onderstaand worden de verwachte 
exploitatieresultaten en de ontwikkeling van de vermogenspositie van VCPO Spij-
kenisse weergegeven. Deze zijn onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 
2019 t/m 2022. 
De Rijksbaten in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de huidige leerlingenaan-
tallen en de leerlingenprognose. De loonkosten zijn gebaseerd op de huidige en  
toekomstige begrote formatie.

Set van gegevens
Tabel: leerlingenprognose (formatieplan 2019/2020)

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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In de begroting 2019-2022 is voor de personele lasten voor de scholen rekening ge-
houden met de volgende formatie voor het schooljaar 2019-2020 (01-10-2019):

Toelichting op set van gegevens met verwachte ontwikkelingen
De prognose van het aantal leerlingen op de scholen is voor de komende jaren rede-
lijk stabiel, behalve op CBS de Hoeksteen. Door de nieuwbouw in de wijk ‘de Elemen-
ten’ neemt het aantal leerlingen de komende vier jaar toe.
Inmiddels is ook een prognose van de leerlingaantallen tot en met 2039 in ons bezit 
van Verus. Deze prognose laten t.o.v. bovenstaande prognose een grotere groei zien 
op de Rank, locatie Oranjelaan en de Marimba.
In de formatie 2019-2020 zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de formatie 
2018-2019. In 2018-2019 is de formatie door de inzet van middelen vanuit het  
werkdrukakkoord enigszins toegenomen. In verband met groei van het aantal leerlin-
gen op CBS de Hoeksteen is in de meerjarenbegroting 2019-2022 extra formatie van 
2,0 wtf opgenomen.

Meerjarenbegroting
De leerlingenprognoses stijgen in de begroting. Dit heeft als gevolg dat de Rijksbij-
dragen van 2019 naar 2022 toenemen. De bekostiging voor samenvoeging die de 
VCPO ontvangt voor de samenvoeging van de Duif en Marimba loopt af per 1 augus-
tus 2019. Dit betekent een derving van € 80.000 aan inkomsten. 

Hier staat tegenover dat er een verzoek bij DUO is gedaan om, vanwege de leerlin-
gengroei, de Marimba weer te verzelfstandigen. 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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Ontwikkelingen

Vereenvoudiging bekostiging
In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel 
voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. Het voorstel 
voor een vereenvoudiging van de bekostiging gaat zoveel mogelijk uit van een vast 
bedrag per school en een bedrag per leerling. Vanwege de tijd die het kost om wets-
wijzigingen door te voeren, kan deze systematiek op zijn vroegst per 2022 worden 
doorgevoerd, beginnend met een overgangsregeling van drie jaar.
Dit voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging bevat op hoofdlijnen de volgen-
de aanpassingen:
•    Het afschaffen van de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL);
•  Geen verschil tussen het bedrag per leerling afhankelijk van de leeftijd. Dit bete-

kent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een leerling in de onder-
bouw of bovenbouw;

• De (groepsafhankelijke) materiële bekostiging omvormen tot één vaste voet plus 
een bedrag per leerling. Hierdoor kan de groepsafhankelijke materiële bekostiging 
worden samengevoegd met de leerling afhankelijke materiële bekostiging;

• De personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar omvormen, waarbij 
wordt uitgegaan van een teldatum per 1 februari voorafgaande aan het kalender-
jaar (t-11 maanden). Voor een bekostiging per kalenderjaar 2022 wordt dan dus 
uitgegaan van de teldatum 1 februari 2021.

• De bekostiging van het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onder-
wijs kent een andere bekostigingssystematiek dan het reguliere basisonderwijs. 
De voorgestelde aanpassingen in het kader van de vereenvoudiging gelden, voor 
zover van toepassing, ook voor het SBAO en (V)SO. Ook hier geldt dat een aan-
tal zaken nog nader uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de 
groeiregeling). Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de bekostiging van 
deze scholen te vereenvoudigen.

Volgens het huidige model van de PO-raad geeft de vereenvoudiging het volgende 
resultaat voor VCPO Spijkenisse (-0,7%):

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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Onderwijsachterstanden beleid

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor het onderwijsachterstandenbe-
leid op een andere wijze verdeeld. Voortaan wordt het geld verdeeld op basis van de 
nieuwe CBS-indicator. De huidige gewichtenregeling en impulsregeling komen te 
vervallen. 

In de overgangsregeling wordt de nieuwe bekostiging van een school vergeleken met 
de bekostiging die de school zou hebben ontvangen op basis van de oude regelingen. 

Volgens het huidige model van de PO-raad geeft de nieuwe regeling het volgende  
resultaat voor VCPO Spijkenisse:

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF



52

Meerjarenbalans
We verwachten de komende jaren een daling van het balanstotaal. In de meerjaren-
balans wordt ervan uitgegaan dat het resultaat het effect in de vlottende activa  
(kasstroommutatie) bepaalt. De investeringen zijn in 2019 jaren hoger dan de  
afschrijvingen, waardoor de waarde van de materiële vaste activa in 2019 stijgt. 
De vorderingen houden we gelijk aan het bedrag van 2017. Het eigen vermogen stijgt 
licht als gevolg van de verwachte resultaten in de meerjarenbegroting. In de meerja-
renbalans gaan we ervan uit dat de voorzieningen niet veranderen.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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De begroting en de meerjarenbalans leiden tot de volgende waarden van de financiële 
kengetallen:

De financiële situatie blijft de komende jaren goed. De weerstandsvermogen daalt tot 
2020 licht. De solvabiliteit en liquiditeit dalen ook licht maar nemen in de meerjaren-
begroting weer toe. De kengetallen blijven binnen de grenzen. 

De daling van het weerstandsvermogen wordt veroorzaakt door het negatieve resul-
taat in 2018 waardoor het eigen vermogen afneemt. Tevens worden er investeringen 
gedaan en dus geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. 

Er is een aantal risico’s waaronder huisvesting. Daarom nu de keuze voor een streef-
waarde voor het weerstandsvermogen van 10%. In de komende periode wordt er 
binnen VCPO gekeken naar de streefwaarde van de kengetallen.

Als we er in de toekomst inderdaad in slagen om de kosten mee te laten bewegen 
met de baten dan blijft de financiële situatie in de toekomst stabiel. 

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 organi-
satie. 
De genoemde risico’s worden vervolgens ook financieel vertaald, waardoor er een in-
dicatie ontstaat van het benodigde bedrag om het risico af te dekken.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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Verslag toezichthoudend orgaan
Het verslag is opgenomen in het hoofdstuk bestuurlijke organisatie van dit bestuurs-
verslag. 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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In 2015 is het strategisch beleidsplan, dat geldt voor 4 jaar, opgesteld met daarin de 
thema’s:

• 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 betrokkenheid 

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. ‘School-
voorbeelden’ helpen daarbij (zie ook principe 6 uit het vorige hoofdstuk). Vanaf 2015 
zetten we op alle mogelijke manieren (onze eigen media, bijeenkomsten, schoolplan-
nen, 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, ma-
nagementinformatie, 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 pro-
cessen, de ‘klant’ en de financiën. Daarbij helpen meetbare indicatoren onze organi-
satie 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.

Ontwikkeling en beschrijving van het reisplan 2019-2023
Dit jaar wordt ons richtinggevende reisplan 2019-2023 en daarmee de schoolplannen 
2019-2023 vernieuwd, gedeeld en beschreven

TOEKOMSTIG BELEID
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Vitaliteit
Initiatieven hierin moeten leiden tot de verhoging van het werkplezier, het welzijn van 
al onze medewerkers. Wij willen daartoe de betrokkenheid van medewerkers bij de 
organisatie verhogen, hen regie te geven in en hen te faciliteren bij de ontwikkeling 
van hun talenten en professionaliteit, daartoe is een hoge kwaliteit van interactie  
tussen medewerkers een belangrijke voorwaarde. 

Vormgeving en inhoud van onderwijskundige innovatie 
De scholen doen kennis op, wisselen ervaringen uit, experimenteren met een andere 
wijze van organiseren van het onderwijs en schoolorganisatie en kiezen daarin rich-
ting

Kwaliteit van het onderwijsaanbod
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 persoonsvor-
ming van onze scholen.
Binnen de VCPO wordt gericht gewerkt met de referentieniveaus taal en rekenen, 
waarmee 

• het gehele niveau van taal en rekenen op een hoger plan wordt getrokken;
• doelgericht onderwijs wordt aangeboden, passend bij het niveau van de leerling;
• het taal- en rekenbeleid op school opnieuw wordt doordacht en waar nodig wordt 

verbeterd. 

Samenwerking onze basis
In het komende jaar zal ook het onderzoek naar de samenwerking tussen Prokind en 
VCPO Spijkenisse plaatsvinden. In dat onderzoek richten we ons op de  verbetering 
van de vitaliteit van de betrokken scholen en bestuurlijke organisatie om zo het best 
mogelijke onderwijs te kunnen geven voor Spijkenisse en daarmee de versterking 
van de leefbaarheid in iedere wijk en buurt. Ook zoeken we daarin de verbinding met 
andere lokale partners (besturen, kinderopvang, sociaal domein) om op deze wijze de 
ondersteuning voor leerlingen te versterken. 

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 onderwijs  
verbeteren.  Bovendien willen we zo prettiger en meer energie samenwerken.

• Delen van en met elkaar – de digitale mogelijkheden
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