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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Albrandswaard. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard hierna
verder de Stichting staat voor  openbaar toegankelijk onderwijs  in de
gemeente Albrandswaard. Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur
(CvB) van de  Stichting  verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de
medewerkers, de medezeggenschapsraden, de ouders, de gemeente
Albrandswaard, het samenwerkingsverband RIBA, het ministerie van OC&W en
andere belanghebbenden. D Stichting ziet dit niet alleen als een verplichting
maar het verantwoorden past binnen onze kernwaarden: “Hart voor kinderen,
veiligheid en warmte, samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel.”

2021 is begonnen met een verlenging van de Lockdown tot 8 februari met de
uitdaging om de ingezette weg, het versterken van de kwaliteitscultuur, verder
uit te werken. Vervolgens zijn de scholen 18 december 2021 nogmaals in
Lockdown gegaan. Na een stevig jaar 2020 waar de basis op orde is gebracht
en alle locaties basistoezicht toegekend hebben gekregen is er continuïteit
geboden om onszelf hierin te versterken. De medewerkers zijn geschoold in het
lesgeven met een bewezen effectief instructiemodel. Er is maximaal ingezet op
analyseren en handelen. Door de eerdere snelle schakeling naar online
onderwijs en zicht op te behalen doelen hebben de leerkrachten zich
maximaal ingezet om het leerproces doorgang te laten vinden. Ondanks deze
inspanning was er op diverse gebieden, met name technisch lezen en rekenen,
bij een aantal kinderen achterstand waarneembaar. Dit was de basis om
vanuit de middelen inhaal- en ondersteuningsprogramma maximaal in te
zetten op onder- en naschools aanbod lezen en rekenen. Hier is een groot
beroep gedaan op tijdelijke uitbreidingen van leerkrachten met een parttime
aanstelling en de inzet van externen in verband met het toenemend leerkracht
tekort. Corona heeft impact op de schoolorganisatie door ad hoc inzet en
oplossingen. Alle zeilen zijn bijgezet om de continuïteit van het primaire proces
te faciliteren. Wij zien een toename van problematiek na  het steeds opnieuw
opstarten na de Lock down. Zo zijn er extra interventies gepleegd met
betrekking tot de  groepsvorming en het welbevinden en motivatie van
kinderen door de leerkrachten naast het reguliere aanbod.
Samenvattend een  jaar waarin veel is gevraagd van de flexibiliteit van
medewerkers, ouders en kinderen. Een jaar waarin de gestelde ambities in het
Koersplan “samen leren” bijgesteld zijn  naar de huidige realiteit en het
aanbrengen van focus. Kwalitatief goed onderwijs  in een veilige omgeving
bieden, met oog voor het welbevinden van alle kinderen. De daarbij verkregen
NPO middelen toch optimaal inzetten om de gewenste onderwijsopbrengsten
te realiseren. Door het beperken van ontmoetingen heeft kennisdeling binnen
de organisatie beperkt doorgang gevonden. De scholen hebben een
gedegen schoolscan gedaan en vanuit hier een schoolprogramma opgesteld
voor de periode 2020-2023 waarbij de NPO middelen ingezet worden om de
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actiepunten te realiseren. De actiepunten waar na analyse voor is gekozen zijn
inzet op brede ontwikkeling, verdiepende instructie en extra handen in de
groepen. Middelen zijn aangeschaft om de digitale verwerking van kinderen te
optimaliseren, aanpakken en methodieken te vernieuwen en er zijn activiteiten
ingezet om het welbevinden te versterken.1-7-2021 heeft de voormalige
bestuurder H. van der Boom zijn betrekking opgezegd. Tijdelijk waarnemend
bestuurder werd de heer O. Vermeulen, directeur van de locatie Portland. Per
1-1-2022 is mevrouw J.van Wijngaarden nieuw benoemd bestuurder.
De belangrijke elementen van het gevoerde beleid zijn: groei naar een
financieel gezonde situatie en een stichting breed stelsel van kwaliteitszorg. Dit
is de basis van ons handelen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van
elkaars expertise om samen te leren.
De scholen zijn bedrijfskundig gezond. Alle locaties werken met het vijf gelijke
dagen model waardoor er betere aansluiting is met de voor- en naschoolse
opvang. Dit is afgestemd op de behoefte van ouders en scholen.
In regelmatige dialoog met de GMR en constructieve Raad van Toezicht
vergaderingen heeft er versterking op kwaliteit en financieel beleid
plaatsgevonden. De uitdagingen waar wij voor staan namelijk de regionale
krimp en de toenemende tekorten van kwalitatief opgeleid personeel zullen
centraal blijven staan in de keuzes die wij maken in het realiseren van de
ambities zoals in het koersplan omschreven. Met dit verslag dragen wij bij aan
input voor het voeren van een dialoog met iedereen die onze organisatie
verder wil versterken en onze kleinschaligheid ziet als een kracht.
Terugkijkend op dit bijzondere jaar mogen we oprecht trots zijn op wat we
hebben bereikt. Een groot compliment en woord van dank aan alle
betrokkenen! Dit geeft vertrouwen voor de toekomst en de uitdagingen waar
wij voor staan. We werken verder aan één gezamenlijke sterke basis van
onderwijskwaliteit op alle scholen voor al onze kinderen. Geen eenvoudige
opdracht. Focus is nodig. Onze meerjarenstrategie zal helpen daarin de juiste
keuzes te maken. De situatie rondom Corona heeft veel nieuwe inzichten
geleverd en heeft ons het inzicht gegeven dat wij tot veel meer in staat dan we
denken. De kanteling is in volle gang. Samen sterk voor goed onderwijs in een
veilige omgeving, dat is de bedoeling!

1. Het schoolbestuur
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard is opgericht in 2004 en
is gevestigd aan de Emmastraat 46 te Poortugaal. De Stichting is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362372. Aan de Stichting zijn
geen nadere partijen verbonden.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van de Stichting gaat uit van integrale schooldirecteuren
die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van hun
eigen school. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan de bestuurder. De
bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid. In deze verantwoordelijkheid
fungeert het strategisch beleidsplan als een belangrijk kader. Naast de eigen
verantwoordelijkheid is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor alle
scholen en alle kinderen binnen de Stichting. Centrale afspraken worden
gemaakt en gedragen vanuit transparantie en solidariteit. Bij de vervulling van
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zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de stichting, het belang
van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang
van de samenleving.

Profiel

Missie, visie en kernactiviteiten
Het doel van de Stichting  is statutair vastgelegd in artikel 2 van de statuten: Het
in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in
artikel 46 van de WPO. De Stichting staat en gaat voor het verzorgen van goed
onderwijs waarbinnen algemene toegankelijkheid gewaarborgd is en waarin
de kernwaarden van het openbaar onderwijs verankerd zijn. Wij stellen hoge
eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Onze visie geeft aan waar we naartoe willen:
De Stichting maakt optimaal gebruik van de kleinschaligheid en is een
professionele organisatie. Medewerkers committeren zich en hebben een
professionele houding. De Stichting heeft een helder kader waarna gehandeld
wordt.
Scholen werken vanuit dit kader aan een heldere profilering.
De onderwijskwaliteit en  de identiteit van de school en die van de leerling
wordt versterkt door het hanteren van een kader kwaliteitszorgstelsel,
standaarden voor onderwijskwaliteit, begroting, managementrapportage en
schoolrapportage.
Door een goede samenwerking halen we als Stichting kwalitatief hoge doelen.
(kwalificering met minimaal basisarrangement).
Als Stichting waarborgen wij dat ons onderwijs goed is. Onze vier locaties
hebben minimaal een basisarrangement. De ambitie is dat de scholen met
scores het landelijk gemiddelde passend bij de school weging behalen.
Leerlingen worden uitgedaagd en voorbereid als lid van de gemeenschap. Ze
leren zichzelf kennen in ontmoeting met anderen, door burgerschap, tradities,
gelijkwaardigheid en de normen en waarden die in en rond de school
uitdragen worden. (socialisatie)
Onze leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en de
eigen talenten te ontdekken en de eigen uniciteit te benutten. In ons onderwijs
krijgen de talenten van kinderen de ruimte. (Subjectificatie ).

Strategisch beleidsplan
De opdracht van de Stichting laat zich in de volgende ambitie samenvatten:
De scholen van de Stichting zijn gezonde en zelfbewuste onderwijsorganisaties
waar mensen graag werken. Het zijn open, veilige en geïnspireerde
leergemeenschappen die kinderen, medewerkers en ouders uitdagen de
dialoog met elkaar aan te gaan.
Onze kinderen gaan graag naar school en behalen leerresultaten passend bij
wat van onze populatie verwacht mag worden. Daarnaast stimuleren we de
ontwikkeling van eigenschappen die bijdragen aan stappen naar
volwassenwording.
Hieronder een uiteenzetting van het strategisch beleidsplan en inzicht in
behaalde en nog te behalen doelen. De behaalde doelen worden geborgd.
Doelen die bezig zijn, zijn in ontwikkeling maar nog niet behaald. De nog te

6 Bestuursverslag 2021



starten doelen worden in schooljaar 2022-2023 in gang gezet en moeten nog
aanvangen in 2022.
Dit overzicht dient als onderlegger bij het hoofdstuk ‘verantwoording beleid’
waar een toelichting gegeven wordt op de behaalde doelen.

behaald

bezig

nog starten

We hebben vier beleidsgebieden, namelijk:
1. positionering en identiteit;
2. onderwijs;
3. personeel;
4. bedrijfsvoering.

1.Positionering & identiteit

De visie van de Stichting op de positie van openbaar onderwijs in de omgeving,
resulteert in samenwerking met partners om het openbaar onderwijs ook voor de
toekomst veilig te stellen.

Onderzoeken van mogelijkheden om een IKC te kunnen starten. Een
integraal Kind
Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht
kunnen. In
een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en
welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Mogelijke
gesprekspartners zijn
SPA (Stichting peuterwerk Albrandswaard), Partez, Smallsteps en de
gemeente.

Een verbeterde website van de stichting, een betere uitstraling en
toegankelijkheid voor belanghebbenden voor het vinden van informatie
omtrent de Stichting en scholen.

Stimuleren en initiëren van ontmoetingen. Jaarlijks zijn er ontmoetingen op
de
scholen. We willen de dialoog met ouders en verzorgers aangaan. De
inhoud hiervan
stoelt op de identiteit van de school, de verwachting van de ouders en de
inhoud van
ons onderwijs. We maken gespreksverslagen van de ontmoetingen die we
plaatsen in de nieuwsbrief.

Onderzoeken van vormen van samenwerking  en vormgeven van scholen
die passend zijn bij de wijk en de omgeving.
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De Stichting erkent de kracht van kleinschaligheid en benut dit door optimaal samen te
werken.

We werken optimaal samen en gebruiken onze kleinschaligheid om
gezamenlijk
doelen te behalen. We verbinden ons aan gezamenlijke vraagstukken met
een breed gedragen uitkomst.

Er zijn netwerken binnen de stichting. Denk aan het schoolleiders overleg,
de IB-ers en medewerkers. De netwerken staan nauw in contact met elkaar
en werken aan gezamenlijke doelen. Deze doelen dragen bij aan de
verdere ontwikkeling, de ambities van het onderwijs op de scholen of die
van de Stichting.

Er wordt, waar kan, gestreefd naar eenduidige, Stichting brede procedures
en afspraken. Deze zijn voor iedereen toegankelijk in de Cloud.

Er komt een nieuwsbrief welke ieder kwartaal zal worden verspreid onder
medewerkers en belanghebbenden, denk aan GMR, RvT en gemeente.

De Stichting heeft een gezamenlijke visie op onderwijs en weet dit uit te dragen,
daarnaast is er een schoolspecifieke uitwerking, waarbij de eigen identiteit van de
leslocatie vorm krijgt.

We geven  vorm aan het openbare karakter: vorm geven aan vrijheid,
gelijkwaardigheid en ontmoeting: “Waar verhalen samen komen.”

Er is een gedeelde visie op burgerschap en iedere school  heeft een
burgerschapsbeleid

Profilering van de leslocatie door het maken van bewuste keuzes in
afstemming op de populatie kinderen.

2 Onderwijs

De scholen van de Stichting voldoen aan de inspectie-eisen.

Leslocaties geven zodanig sturing aan het onderwijs, dat ze voldoen aan
de inspectie-eisen.

De trendanalyse wordt onder de verantwoording van de directeur van een
locatie gemaakt door o.a. de IB-er. Een schoolleider van een andere
locatie is bij het opstellen van de laatste conceptversie aanwezig om de
analyse scherp te krijgen.

De trendanalyse, midden- en eindtoetsen wordt op de eigen school
besproken in de teamvergadering. Daarnaast wordt de trendanalyse ook
besproken in het Sde Stichting.

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen, daarbij is burgerschap een
belangrijk doel om verder vorm te geven.

Ons onderwijs is modern, niet trend-gericht maar continu bij de tijd,
up-to-date.
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De ambitie van de Stichting met betrekking tot de onderwijsopbrengsten liggen op het
landelijk gemiddelde.

De scholen hebben hun ambitie opgeschreven in jaarlijkse streef
opbrengsten die door een goede monitoring en analyse van de
leeropbrengsten zullen leiden tot het behalen van de ambitie eind
schooljaar 2022-2023.

De Stichting heeft de eigen onderwijskwaliteit gedefinieerd.

We hebben de Stichting onderwijskwaliteit gedefinieerd.

Leslocaties hebben eigen kwaliteitsambities geënt op de gedefinieerde
de Stichting kwaliteit en eigen uitstroomgegevens.

We hebben oog voor het talent, de mogelijkheden, de uniciteit van de
leerling.

De Stichting onderhoudt de eigen kwaliteit en heeft daarvoor een permanente
verbetercyclus, met een sterk zelf reflecterend vermogen.

Kwaliteit van het onderwijs wordt bereikt met enkele kaders waarbij elke
school gebruik maakt van een helder lesmodel (een goed instructiemodel)
zodat de differentiatie al in de afstemming zit.

Er wordt opbrengstgericht gewerkt: doelen worden voorafgaande van de
les gesteld en achteraf geëvalueerd. Twee keer per jaar is er een
resultaatbespreking in het schoolleiders overleg over de midden- en
eindtoetsen.

De Stichting heeft zicht op haar onderwijskwaliteit en kan, indien nodig tijdig bijsturen.

We hebben een cyclus waarbij we jaarlijks een audit hebben, namelijk
extern vanuit het samenwerkend netwerk, intern vanuit de stichting,
extern van bijv. CED, weer intern en de onderwijsinspectie.

Scholen leveren eind van het jaar de score van de Eindtoets aan de
bestuurder. Twee maal per jaar een trendanalyse die wordt besproken in
het overleg. Daarnaast leveren  scholen eens per jaar het jaar/
activiteitenplan aan, eind van het jaar de schoolrapportage. Tevens  is er
eens in de twee maanden formeel contact met de bestuurder en is er
tweemaal per schooljaar een jaargesprek tussen de schoolleider en de
bestuurder.

3. Personeel

De Stichting heeft leerkrachten die enthousiast, toegerust en gekwalificeerd zijn en de
leerling vooropstellen.

Ontwikkelen van een cultuur waarbij het vanzelfsprekend is om de
dialoog aan te gaan over het vak van leerkracht, de beleving en de
uitvoering ervan binnen de stichting met de ambities voor ogen.

De ruimte geven binnen de beleidskaders aan de professional die
verantwoording neemt m.b.t. zijn/haar taak en opdracht.
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Ontwikkelen van een bekwaamheidsdossier.

Oog hebben voor het welzijn voor de medewerker, ‘wie goed doet,
goed ontmoet’. De
directeuren hebben op een professionele manier oog voor het welzijn
van de
medewerker. Daarnaast vinden er ‘metingen’ van het welbevinden.

Het welbevinden van de medewerkers is binnen de Stichting positief.

de Stichting wil een werkgever zijn waarbij het welbevinden van de
medewerkers hoog is. Onder het welbevinden verstaan we de mate
waarin een collega zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Het
gaat dus over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn
en tevreden zijn in je werkzame leven binnen onze Stichting. Belangrijk is
hierbij dat medewerkers zich gehoord voelen en input kunnen leveren
t.a.v. het werk. Het welbevinden wordt niet alleen ‘gemeten’, dit heeft
ook vorm in de dialoog met als gespreksonderwerp het werken binnen
de Stichting.

De medewerkers ontmoeten elkaar binnen de Stichting.

Medewerkers ontmoeten elkaar tijdens stichting brede ontmoetingen,
waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar.

Medewerkers ontmoeten elkaar binnen de stichting waarbij het streven is
dat we elkaar beter leren kennen, beter begrijpen en meer een gelijke
taal gaan spreken.

Medewerkers krijgen waar kan de mogelijkheid om bij elkaar in de school
of klas te kijken.

De medewerkers ontwikkelen zich samen d.m.v. ontmoeting, studie en intervisie.

Het gezamenlijk komen tot en vormgeven van een leeraanbod op
stichtingsniveau.
Leraren van de verschillende leslocaties volgen samen in nog te vormen
groepen scholing die ze verder brengt in de uitvoering van hun taak als
leerkracht.

Activeren en faciliteren van netwerken van specialisten (in bijv. taal,
rekenen, jonge kind onderwijs) binnen de stichting.

De medewerkers voelen zich verbonden binnen de leeromgeving die we willen zijn.

De bestuurder gaat tenminste 1x per jaar  in gesprek met medewerkers
waarbij onderwerpen passend bij het openbaar onderwijs en ons
Koersplan worden besproken

De Stichting zoekt op een creatieve manier naar mogelijkheden de klassen met
professionals te bemensen om zo het lerarentekort het hoofd te bieden.

De stichting maakt op reguliere, maar ook op creatieve wijze gebruik
van netwerken en
contacten om nieuwe collega’s ( professionals ) te werven.
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De stichting beschikt over voldoende personeel

4. Bedrijfsvoering

De Scholen van de Stichting zijn bedrijfskundig gezond en hebben een
laag ziekteverzuim.

De scholen gaan bedrijfskundig adequaat om met de middelen dat
houdt in dat een sluitende begroting richtlijn is. Onze scholen worden
uitgedaagd om kansen en mogelijkheden te benutten.

We hebben tijdig zicht op kengetallen, zoals de leerlingprognoses en
andere externe factoren waardoor adequaat geanticipeerd kan
worden op mogelijke risico’s.

Toegankelijkheid & toelating
De Stichting staat voor openbaar toegankelijk onderwijs. Het openbaar
onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol
onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving. De openbare
school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en bij uitstek dé
ontmoetingsplaats, iedereen is immers welkom. Op school komen verhalen uit
de hele democratische samenleving samen; het is de samenleving in het klein.
Kinderen komen vanaf vier jaar naar school. Vanaf hun vijfde jaar volgen ze
verplicht onderwijs. De schooldirecteur bepaalt namens het bestuur of
leerlingen worden toegelaten of verwijderd. Kinderen kunnen voorafgaande
aan het vierde levensjaar worden ingeschreven. Leerlingen die als zij-instromer
worden aangemeld, worden door de directeur in samenspraak met de intern
begeleider aangenomen mits de school in redelijkheid en billijkheid het
onderwijs/onderwijsarrangement kan bieden waar de leerling behoefte aan
heeft. Hierbij wordt gekeken naar de impact op die van de beoogde groep en
de leerkracht. Als de school niet aan de onderwijsbehoefte kan voldoen, dan
zorgt de school samen met de ouders voor een herplaatsing naar een andere
school van de Stichting of bij een school van een ander bestuur binnen het
SWV of eventueel daarbuiten. Leerlingen die verhuizen worden pas
ingeschreven als er contact is geweest met de vorige school. In- en uitschrijven
kan alleen met toestemming van de ouders. Het passend onderwijs krijgt op
stichtingsniveau een beleidsmatige invulling. Uitgangspunt is dat de focus moet
liggen op een passende plaats in het reguliere onderwijs dicht bij huis. Door
voorgaande maatregelen is het verwijzingspercentage van onze scholen al
jaren zeer laag.

Organisatie
Contactgegevens
Naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard
Bestuursnummer: 41456
Adres: Emmastraat 46 3171 AH Poortugaal
Telefoonnummer: 0105015977
E-mail: bestuur@Stichting-albrandswaard.nl
Website: www.de Stichting-albrandswaard.nl
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Bestuur

Naam Functie
Nevenfuncties betaald /

onbetaald
Aandachtsgebied en

/ of commissies
Judith van
Wijngaarden

Bestuurder per 1-1-2022

Olivier Vermeulen waarnemend
bestuurder
1-7-2021 t/m 31-12-2021

Huub van der
Boom

Bestuurder tot 1-7-2021

Scholen
Naam school directeur Website school

OBS Rhoon locatie de Overkant
12LT

Nelleke Steenoven www.obsportland.nl

OBS Rhoon locatie Portland
12LT01

Olivier Vermeulen
Jaimy Wijnberg

www.obsdeoverkant.nl

OBS Valckesteyn Zuid  /Noord
11 SI

Marga Maissan
Marlene de Reus

www.valckesteyn.nl

teldatum 1-10-2021 4 t/m 7 8 en ouder Totaal
1-10-2021

Totaal
1-10-2020

Totaal
1-10-2019

de Overkant 68 88 156    +3 153 150

Portland 158 161 319   +3 316 322

Valckesteyn 136 151 287  -11 298 310

Totaal 362 400 762    -5 767 782

Er heeft een kleine daling van -5 leerlingen plaatsgevonden ten opzichte van het jaar
2020. Organisatiestructuur

De Stichting kent twee organen. Te weten de Raad van Toezicht en het
College van Bestuur. De bestuurder  legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder en de
schooldirecteuren staan beschreven in het managementstatuut. Het overleg
met de schooldirecteuren en bestuurder heeft maandelijks plaatsgevonden In
het SOPO overleg. Voorafgaand aan het SOPO overleg vergaderen de
directeuren met elkaar in het BMT. De bestuurder toetst beleid en handelend
conform de WMS met de GMR. De bestuurder is bevoegd tot het verrichten
van alle rechtshandelingen. De raad van toezicht is intern toezichthouder van
de Stichting. De uitvoering van dit statuut vindt plaats in de Stichting
overleggen. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen wij u
naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De Stichting is lid van de
brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO Raad. Zoals alle leden
van de PO Raad, heeft de Stichting de herziene code Goed Bestuur per
1-1-2021 vastgesteld.  In de gesprekken tussen de remuneratiecommissie en de
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bestuurder wordt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs besproken.
Over de scholing van de bestuurder  worden afspraken gemaakt.  Door het
vertrek van de bestuurder is de waarnemend bestuurder aan de slag gegaan
met focus op actiepunten die de bedrijfsvoering van de organisatie verder kon
versterken en is er maximaal ingezet op de doorgang van het stelsel voor
kwaliteitszorg en het actualiseren van het HRM-beleid. De voortgang hiervan is
met regelmaat besproken met de Raad van Toezicht. Zie hiervoor het
jaarverslag Raad van Toezicht.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs heeft twee stafmedewerkers in dienst.
Een medewerker voor financiën en HRM  0,6500 FTE en een medewerker
administratieve ondersteuning op scholen en bovenschools voor in totaal
0,8250 FTE.

De schoolleiders van de Stichting vormen samen het BMT. Eens in de twee
weken komen schoolleiders samen om van en met elkaar te leren. Dit doen zij
via intervisie, doen van onderzoek en uitvoering geven aan beleid. Het BMT
tezamen met de bestuurder komen eens per twee weken samen in een SOPO
overleg. Hier wordt visie ontwikkeld, beleid ontwikkeld, afgestemd, getoetst en
vindt er toekomstgericht overleg plaats. Het SOPO overleg geeft ruimte voor
verdieping in vraagstukken die bij het BMT leven.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de bestuurder. De
bijeenkomsten zijn 6x per jaar. De Raad van Toezicht bezoekt tweemaal per
jaar de GMR. De bestuurder houdt de Raad van Toezicht op de hoogte en
vraagt actief om advies.
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Gemeenschappelijke medezeggenschap
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Ouders en medewerkers
hebben invloed op het schoolbeleid. Vanuit de medezeggenschapsraden van
alle scholen nemen gekozen ouders en medewerkers deel aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad bespreekt in overleg met de bestuurder de
voorstellen en plannen van het bestuur. Volgens de wet medezeggenschap op
scholen hebben ze advies-en instemmingsrecht over een groot aantal
onderwerpen. De MR- leden van de medezeggenschapsraden kiezen de
GMR-leden voor een termijn van drie jaar. Formeel wordt 6x per jaar overleg
gevoerd met de GMR door het College van Bestuur. De directeuren voeren dit
overleg met de MR van de school. Het jaarverslag van de GMR is te vinden op
de website van het bestuur.

Dialoog

Verticale dialoog.
De Stichting heeft in het verslagjaar de contacten op verschillende niveaus
onderhouden met de gemeente Albrandswaard. De overleggen hebben
zowel een formeel als een informeel karakter. Elkaar waar mogelijk versterken
en gezamenlijke ambities realiseren om het beste voor de kinderen te realiseren
staat daarbij centraal. Zo onderhoudt de Stichting contacten met het ministerie
van OC&W, de inspectie van onderwijs en participeren wij actief in onze
belangenvereniging VOSABB. De Stichting is tevens lid van de PO-raad.

Horizontale dialoog  en verbonden partijen.
De Stichting informeert de ketenpartners en betrokkenen over de gang van
zaken binnen de Stichting door:

- Waar nodig en mogelijk informatie te verstrekken aan derden.
- In gesprek te gaan en blijven met ketenpartners en betrokkenen.
- Het zijn van een betrouwbare partner voor belanghebbenden van de

scholen: medewerkers, leerlingen, medezeggenschapsraden en ouders.

ketenpartners
RIBA Samenwerkingsverband uitvoering geven aan het

ondersteuningsplan. Toezicht houden in de RvT van RIBA
onder voorzitterschap onafhankelijk voorzitter RvT.

Gemeente
Albrandswaard

CJG contact,wijkteam,  contact medewerkers BAR
organisatie onderwijs en welzijn, wethouder, huisvesting.
Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid
onderwijsvoorzieningen. Overleggen LEA en OGOO

SPA Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard
Kinderopvang Partez, Jip en Janneke,Partou

Klachtenbehandeling
De Stichting heeft een extern vertrouwenspersoon. De inzet van de
vertrouwenspersoon vloeit voort uit de klachtenprocedure die we als Stichting
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hanteren. Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersoon blijkt dat er eenmaal
contact is geweest met een ouder. Deze klacht is na interventie van de
vertrouwenspersoon  naar behoren opgelost d.w.z. dat het is gelukt om tot een
bevredigende oplossing te komen verder is geen gebruik gemaakt van
aangeboden diensten.

Juridische structuur
De Stichting  is een stichting zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 24362372.
De rechtspersoon is de stichting met de naam: Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Albrandswaard. De structuur van de Stichting is weergegeven in het
hierboven vermeld organogram bij de organisatiestructuur. Aan de Stichting
zijn geen nadere partijen verbonden.

Governance
De Raad van Toezicht heeft de taken uitgewerkt in een reglement en een
managementstatuut. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het
strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De Raad van
Toezicht treedt op als werkgever van het College van Bestuur en controleert
daarmee ook of het bevoegd gezag de afspraken zoals:

● naleving rechtmatige verwerving
● bestemming en aanwending van de middelen
● de naleving van de wettelijke verplichting volgens de afspraken met de

RvT toepast en naleeft.
De Raad van Toezicht brengt jaarlijks verslag uit met verantwoording over haar
toezichthoudende rol middels een schrijven wat is opgenomen in dit
bestuursverslag. Daarnaast wijst de Raad van Toezicht een accountant aan die
over het jaar- en bestuursverslag een verslag uitbrengt over o.a. het
toezichthoudend orgaan en een oordeel over de juistheid in de weergave van
de middelen, waarbij eventuele fraude wordt uitgesloten, dan wel aan het licht
komt. De Raad van Toezicht heeft een professionalisering dag gevolgd samen
met de bestuurder om de structuur met commissies in te richten.

Functiescheiding
In de statuten staat beschreven dat het College van Bestuur het bevoegd
gezag van de Stichting is. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de
Stichting, voor zover de Wet Primair Onderwijs  niet anders bepaalt. Het College
van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.
De Raad van Toezicht is de intern toezichthouder van de Stichting. Ze ziet onder
meer toe op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke
verplichtingen en de code voor Goed Bestuur.

Code Goed Bestuur
De Stichting heeft een code Goed Bestuur en volgt hierbij de code van de
PO-Raad, de sectororganisatie. De Code Goed Bestuur heeft een ‘ontwikkel
karakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een
code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich- en gezamenlijk invulling
geven aan de principes van de code en zo het bestuur verder
professionaliseren. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen er
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zorg voor dat de wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht
onderscheiden en gescheiden worden. Dit ligt vast in de statuten, het
reglement en het managementstatuut van het bevoegd gezag. Hiermee is de
naleving van de code Goed Bestuur gewaarborgd.
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2.Verantwoording van het beleid
Onderwijs & Kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
Onderwijskwaliteit is het stelselmatig doelen stellen, acties organiseren,
reflecteren en bijstellen teneinde maximaal leerrendement en welbevinden
van leerlingen te versterken. Hiertoe heeft de Stichting een eigen stelsel
kwaliteitszorg ingericht. Zie hiervoor de bijlage A stelsel kwaliteitszorg.

Doelen en resultaten

Leslocaties geven zodanig sturing aan het onderwijs dat ze voldoen
aan de inspectie eisen.

De trendanalyse wordt onder de verantwoording van de directeur
van een locatie
gemaakt door o.a. de IB-er. Een schoolleider van een andere locatie
is bij het opstellen
van de laatste conceptversie om de analyse scherp te krijgen.

De trendanalyse, midden- en eindtoetsen wordt op de eigen school
besproken in de teamvergadering. Daarnaast wordt de
trendanalyse ook besproken in het SOPO overleg.

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen, daarbij is burgerschap een
belangrijk doel om verder vorm te geven.

Na een intensief 2020 waar hard gewerkt is om de basiskwaliteit op alle locaties
in orde te krijgen met als resultaat de groei van De Overkant naar voldoende is
de ingeslagen weg doorgezet. In 2021 hebben de scholen focus aangebracht
in de schoolplannen.
Scholing heeft plaatsgevonden op het kwaliteitszorgsysteem en scholing van
personeel is ingezet. De scholen hebben in beeld gebracht hoe het staat met
de onderwijskwaliteit en de eventueel ontstane achterstanden. Daarbij zijn
interventies opgesteld die moeten leiden tot reparatie en versterking. Dit gaat
hand in hand met de plannen die vanuit de NPO middelen moeten worden
opgesteld. Hierdoor is een gedegen aanpak ontstaan vanuit de eigen inzet
middelen en de interventies die gedaan worden vanuit de NPO middelen.
De Stichting heeft eigen standaarden opgesteld met betrekking tot
kwaliteitszorg. De hoog gestelde ambitie het landelijk gemiddelde te bereiken
is de stip aan de horizon en geeft richting aan ons handelen. Op 14 september
hebben de directies van de scholen hun analyses en de inhoud van hun
plannen gedeeld met elkaar en met de bestuurder en 13 oktober is deze
analyse gedeeld met de  RvT . Dit was de start van de cyclus
kwaliteitszorgstelsel. Tevens is toets beleid ontwikkeld om eenduidig en in
gezamenlijkheid te kunnen verantwoorden. Het domein burgerschap is
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gecheckt op alle locaties en aangescherpt waar nodig. In 2022 wordt middels
een scan nogmaals aandacht besteed aan het burgerschapsbeleid.

Overige ontwikkelingen
Het wisselen van bestuur heeft gezorgd voor een versnelling in kwaliteitsbeleid
waardoor het stelsel van kwaliteitszorg al in september kon starten. Corona
heeft een  grote impact gehad op o.a. het: welbevinden, de groepsvorming
en de continuïteit van het onderwijsleerproces. De gevolgen hiervan zijn
dagelijks merkbaar. Wij zien een toename aan gebrek aan motivatie  in de
bovenbouw, kinderen die afhaken door te weinig ondersteuning vanuit huis en
het verminderen van de veerkracht van leerkrachten. Het nijpend leerkrachten
tekort drukt op de onderwijskwaliteit.

Toekomstige ontwikkelingen
Dagelijks speelt de vraag of vacatures nog voldoende opgevuld kunnen
worden door kwalitatief goed personeel. Hiermee bezig zijn heeft impact op
het leren van kinderen en op de te realiseren onderwijskwaliteit. Onze ambitie
ligt hoog en deze willen wij realiseren. Het kwaliteitsstelsel helpt onze deze focus
te behouden. De effecten van de verschillende sluitingen worden langzaam
zichtbaar. De interventies die ingezet zijn en de evaluatie daarvan zullen
richting geven aan het verdere beleid.

Onderwijsresultaten
De focus ligt binnen de Stichting op het hebben van hoge verwachtingen en
het stellen van ambitieuze doelen. De ambitie ligt op het behalen van het
landelijk gemiddelde. Alle scholen hebben ruim boven de signaleringswaarde
1F 85% gescoord en boven de voor de scholen gestelde signaleringswaarde
1S/2F. Daarnaast formuleren de scholen op basis van analyse hun eigen
ambitieuze schoolnormen die richting geven aan het handelen. Het niet
behalen van deze ambitie is tweeledig. Op Portland en Valckesteyn is de
ambitie hoog gesteld en willen ze deze ook handhaven omdat dit richting
geeft aan het handelen. De Overkant heeft boven de eigen gestelde
schoolnorm gescoord en gaat de ambitie eigen schoolnorm bijstellen passend
bij de analyse van de school.

1F
signaleringswaarde

1S/2F
signaleringswaarde

eigen
schoolnorm

Valckesteyn 85% 47,3% 56%

Portland 85% 49% 60,3%

De Overkant 85% 50,6% 55,6%

Om deze ambitie te bepalen maken scholen vanaf leerjaar 5 prognoses vanuit
de M en E toetsen van Cito. Hieronder de  prognose gebaseerd op gegevens
schooljaar 2020-2021.Achter de schoolnaam de minimaal te behalen
signaleringswaarde en de huidige resultaten vertaald naar referentieniveau
1S/2F.
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Vanuit deze prognoses worden concrete doelen geformuleerd en een
beredeneerd aanbod ontwikkeld voor de kinderen. Op alle locaties  is een
hoog/meerbegaafden aanpak. De Overkant komt vanuit het traject ‘goed
worden, goed blijven’,  heeft een impuls gegeven aan de vaardigheden van
leerkrachten, focus aangebracht en is doelgericht aanbod gaan verzorgen.
Ook op de andere scholen wordt dit ingezet. Er is een lerende cultuur en
directeuren wisselen onderling en in overleg met de bestuurder verbeterpunten
aan op basis van de analyses.

Onderzoek
We werken vanuit het kwaliteitsstelsel structureel aan verbetering en zijn steeds
meer gericht op onderzoek. Het continu in beeld hebben van de
onderwijskwaliteit is leidend en daarmee is er de behoefte aan onafhankelijke
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metingen. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals de interne en
externe audits, inspectierapporten, tevredenheidsenquête WMK, RI&E,
methode onafhankelijke toetsen, observaties en lesbezoeken.

Passend onderwijs
De Stichting maakt deel uit van het samenwerkingsverband RIBA 28.05.
De andere deelnemende besturen zijn:
Protestants Christelijk Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
Stichting LEV West-Nederland
Rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard PIT Kinderopvang &
Onderwijs
Stichting Yulius Onderwijs

Het uitgangspunt van ons samenwerkingsverband is dat iedere leerling
onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit op wat het kind nodig heeft. Bij
voorkeur binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis.
Samen met scholen en schoolbestuurders zijn afspraken gemaakt over de
ondersteuning die iedere basisschool in de BAR(Barendrecht Albrandswaard
Ridderkerk)-gemeenten biedt. Dit noemen we de basisondersteuning.
Om de basisondersteuning te versterken en uit te breiden, krijgen scholen elk
jaar financiële middelen van Samenwerkingsverband.

Als de basisondersteuning onvoldoende blijkt, wordt in overleg gezocht naar
meer intensieve ondersteuning. Vanuit de gesprekken met de intern begeleider
en leerkracht en in samenspraak met ouders wordt een SOT of HIA gesprek
gevoerd. Voor een plaats in het speciaal basisonderwijs is altijd een
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die kan worden afgegeven op basis van
een HIA gesprek. De TLV wordt aangevraagd door de school.

Voor de basisondersteuning ontving het bestuur in 2021 € 116.275,00. Deze
middelen zijn conform planning passend bij de school doelstellingen en het
ondersteuningsplan ingezet op:

● versterken van de executieve functies
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● inzet intern begeleiding in de groepen
● gedragsspecialisten
● meer-en hoogbegaafden specialist
● inzet kwaliteitscoördinator
● ondersteuning onderwijsassistente
● professionalisering van het team
● coaching van individuele leerkrachten.

Alle extra middelen(arrangementen) worden ingezet voor de begeleiding van
kinderen met extra onderwijsbehoeften. Omdat de scheidslijn tussen basis- en
extra ondersteuning niet altijd zo duidelijk lag, is een aantal trajecten bekostigd
vanuit beide middelen. Voorop stond dat ondersteuning voor een leerling, of
leerkracht noodzakelijk was. In 2021 zijn we met de ondersteuningsmiddelen
uitgekomen. In de begroting en de financiële verantwoording worden al deze
middelen de impulsgelden en HB genoemd.

Personeel en professionalisering

Doelen en resultaten
Hieronder de toelichting op de zelfevaluatie van het strategisch beleidsplan
zoals weergegeven op pagina 10.
De dialoog opzoeken binnen de totale stichting, kennisdeling en gezamenlijk
de ambitie uitdragen is in ontwikkeling. Zoveel als mogelijk is het reguliere
proces doorgegaan. Echter elkaar fysiek ontmoeten en doelgericht dialogen
voeren is tot een minimum beperkt geweest. De Stichting gaat dit komend
schooljaar verder verdiepen. De professionals kennen de kaders en pakken
ieder hun verantwoordelijkheid. Er is een HRM-beleid ontwikkeld en een
uitwerking van mobiliteit. Het bekwaamheidsdossier is uitgeprobeerd in de
module MST van Parnassys. De bevindingen zijn niet positief. Verder onderzoek
naar andere mogelijkheden is noodzakelijk in 2022. Medewerkers hebben het
naar hun zin. Het verloop is dan ook minimaal. Loyaliteit naar de organisatie en
elkaar is groot. Zo heeft regelmatig uitbreiding van uren plaatsgevonden om
de programma’s goed tot uitvoer te brengen. Het bij elkaar in de klas kijken op
stichtingsniveau was met alle maatregelen onmogelijk. Dit wordt opgepakt in
2022. Iedere locatie heeft specialisten, De kwaliteitscoördinator heeft een grote
rol gehad om het kwaliteitszorgstelsel voor de gehele stichting te realiseren. De
jaarlijkse studiedag is verplaatst naar januari 2022. Er hebben ronde tafel
gesprekken plaatsgevonden met de voormalig bestuurder en enkele
leerkrachten omtrent het koersplan.

Toekomstige ontwikkelingen
Het bekwaamheidsdossier wordt verder ontwikkeld. De druk op goed personeel
krijgen en behouden blijft prioriteit. Het verder vormgeven van een
professionele leergemeenschap binnen de Stichting zal prioriteit krijgen.
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Een goede werkgever zijn is een continu proces en deze pijler zal dan ook altijd
in beweging blijven.  In april 2022 wordt een nieuwe tevredenheidsmeter
uitgezet onder medewerkers. Het elkaar ontmoeten is onder druk komen te
staan door de pandemie. De ontmoetingen verliepen veelal digitaal waardoor
elkaar fysiek op locaties ontmoeten minder is voorgekomen. De Stichting zet de
komende jaren in op professionalisering van de eigen leerkrachten en
aantrekkelijk werkgeverschap om zo het evenwicht te behouden in de
driehoek van krimp, lerarentekort en vergrijzing. Daarbij is het belangrijk om te
zoeken naar nieuwe oplossingen. Creativiteit en verantwoorde risico’s zijn
daarbij noodzakelijk. Om het evenwicht in het personeelsbestand te behouden
is het belangrijk om leerkrachten te behouden. Met een dalend aantal
leerlingen zijn we er ons van bewust dat het aantal FTE zal verminderen. Het
merendeel van onze werknemers is vrouw, circa 90%, waarvan een groot deel
in de leeftijdscategorie 25-35 jaar. Het is goed mogelijk dat de keuze van
medewerkers minder te willen werken groeit. We willen voorzichtig zijn met het
laten vertrekken van personeel, daar er tot en met 2027 schaarste op de
arbeidsmarkt is.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis.
Het lerarentekort was tastbaar in 2021. Onderwijsassistenten voor de groep voor
langdurige vervanging, inzet diverse externe bureaus, uitbreiden parttime
medewerkers. Het  was alle zeilen bijzetten om het primaire proces doorgang te
kunnen laten vinden. Door COVID gerelateerde afwezigheid van personeel en
kinderen heeft er lesuitval plaatsgevonden. Dit is met uiterste inspanning van de
gehele organisatie tot een minimum beperkt. Het is wel een zorgwekkende
ontwikkeling die vraagt om een lange termijn visie omtrent het organiseren van
kwalitatief goed onderwijs met voldoende gekwalificeerd personeel.
De kosten voor uitkering na ontslag zijn beperkt gebleven tot een
transitievergoeding € 902,89. De Stichting heeft geen uitkeringsverplichtingen.
Door het voeren van gedegen HRM- beleid en een sluitende formatie wordt
getracht werkloosheidskosten in de toekomst te voorkomen.

Aanpak werkdruk
De middelen werkdrukverlaging PO die de Stichting heeft ontvangen zijn per
school ingezet op basis van een bestedingsplan werkdrukverlaging.  De
middelen werkdrukverlaging zijn in de lumpsum van de scholen opgenomen.
Op schoolniveau hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden om tot een
effectieve en naar ieders tevredenheid goede inzet en aanpak van de
middelen te komen om de werkdruk te verlagen. Hierover is binnen de
schoolteams gesproken en het plan van aanpak is vervolgens in de
medezeggenschapsraad met positieve instemming van het personeelsdeel
van de MR vastgesteld. Aan het einde vond een evaluatie van de besteding
plaats. Zijn de middelen ingezet volgens plan en is dit met blik op de toekomst
naar ieder tevredenheid gebeurd? De middelen zijn daarmee per school
verschillend ingezet, maar de noemer is vermindering van de werkdruk.

Zie onderstaande tabel voor de besteding.
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Bestedingscategorie Besteed bedrag 2021
217.358,21

Toelichting

personeel 211.238,21 extra inzet voor o.a.
vrijroosteren leerkrachten
voor begeleiding
individuele leerlingen en
administratie

materieel

professionalisering

overig 6.120,00 muziekles

Strategisch personeelsbeleid
Het strategisch personeelsbeleidsplan is gekoppeld aan de doelen uit het
strategisch beleidsplan 2021-2023. Met dit schrijven wordt duidelijk welk
personeelsbeleid gevoerd is en wat we de komende jaren voeren. Het te
voeren personeelsbeleid stelt ons als organisatie in staat de gestelde doelen te
realiseren. Medewerkers van de Stichting zijn eigenaar van hun professionele
ontwikkeling en worden gestimuleerd om met elkaar en van elkaar te leren. Het
beleid beschreven in het  personeelsbeleidsplan beschrijft hoe de medewerker
mogelijkheden krijgt om zich verder te ontwikkelen.
Het eerste deel van dit integraal personeelsbeleidsplan gaat in op onze visie
rondom het pedagogisch klimaat en de cultuur, leiderschap en management,
kwaliteitszorg en de invloed op het personeelsbeleid.
Het tweede deel van dit integraal personeelsbeleidsplan bestaat uit een
overzicht en toelichting op de instrumenten en procedures die we binnen de
Stichting gebruiken. Deze instrumenten en procedures zijn conform de  nieuwe
CAO, de inspectienormen en andere wettelijke (financiële)kaders.
Met dit beleidsplan zijn de kaders helder en wordt professionele groei op alle
mogelijke manieren gestimuleerd. Dit plan is tot stand gekomen in dialoog met
de directies en GMR. De instrumenten worden verder ontwikkeld in 2022. Het
schept perspectief voor zittende leerkrachten en geeft inzicht in wat de
komende jaren nodig is. Het personeelsbeleid wordt momenteel
geïmplementeerd en er vinden kort cyclische evaluaties plaats.

Huisvesting & Facilitaire zaken

Doelen en resultaten
De schoolgebouwen zijn op leeftijd en de eisen die gesteld worden aan
schoolgebouwen zijn inmiddels veranderd. In overleg met de gemeente is
gekeken of de ambitie‘ frisse scholen’ realistisch is en een gezamenlijk streven
wordt. Dit doel is gerealiseerd. In januari 2021 heeft de gemeente
Albrandswaard met instemming van de schoolbesturen een aanvraag SUVIS
gedaan om predicaat B van Frisse Scholen in gezamenlijkheid te behalen.
Er ligt een kostenraming van € 786.439,00. De gemeente bekostigt 35%, het Rijk
30% en voor de Stichting blijft er 35% over. De begeleidingskosten komen op
€25.000,00 ex btw. De werkzaamheden starten in 2022.  Er heeft overleg met de
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gemeente plaatsgevonden over het komende lokalentekort en de staat van
de gebouwen. De ambitie een IKC te ontwikkelen is uitgesproken.

Toekomstige ontwikkelingen
Ten eerste gaat een dak vervangen worden van OBS Portland. Daarnaast is
dringend groot onderhoud aan gebouwen nodig. Verder ontstaat een
lokalentekort in de gemeente. De Overkant is te klein en voldoet niet meer aan
de huidige onderwijs kwaliteitseisen.
De school heeft een grote aantrekkingskracht.  De gemeente heeft deze zomer
onderzoek laten doen naar de schoolgebouwen en wil daarmee
toekomstplannen gaan formuleren.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Stichting heeft oudere schoolgebouwen met oude lichtarmatuur. Deze
zullen de komende jaren vervangen gaan worden door LED lichtarmatuur. We
hebben oog voor duurzaamheid en nemen dit mee in de plannen voor ‘Frisse
Scholen’. Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen de
huisvesting van de scholen. Bij het onderhoud worden zo veel mogelijk
duurzame keuzes gemaakt. De verwachting is dat de scholen van de Stichting,
mits haalbaar, op termijn duurzamer worden. Dit is meegenomen in de plannen
om de schoolgebouwen te laten voldoen aan ‘Frisse Scholen’ predicaat B.

Financieel beleid

Doelen en resultaten
Het financieel beleid is erop gericht om in de reikwijdte van de
meerjarenbegroting in ieder geval een sluitende exploitatie te realiseren. Bij
ongewijzigd beleid was een negatief saldo ontstaan. Dit heeft tot een andere
analyse van de begrotingsonderdelen geleid. Om tot een sluitende begroting
te komen dient de personele formatie afgestemd te worden op de formatie
behoefte vanuit een normenkader. Het voorgenomen beleid is om dit
normenkader met ingang van schooljaar 2021-2022 ten tijde van de
formatieplanning te gaan hanteren. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde
groepsgrootte, additionele uren voor directie, onderwijzend en ondersteunend
personeel. De effecten hiervan zijn voor 5/12 meegenomen in de begroting
van 2021. Deze manier van handelen heeft gezorgd voor een verschuiving en
meer passende formatie voor alle locaties. Het resultaat is dat er meer ruimte is
voor materiële aanschaf, reageren op nieuwe ontwikkelingen en opvang van
calamiteiten.
Opstellen meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting wordt gekoppeld aan het laatste begrotingsjaar, de
doelen die het Koersplan aangeeft en alle wijzigingen/aanpassingen die verder
al bekend zijn rekening houdend met het reëel aantal leerlingen. De prognose
van de gemeente en de Stichting samen liggen aan de basis van de
berekening. De rijksbijdragen zijn via het bekostigingsmodel overgenomen
volgens de meest recente bedragen.
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Toekomstige ontwikkelingen
Goed financieel beleid is gericht op de continuïteit van de organisatie borgen.
Voor het borgen van de continuïteit van de organisatie en het realiseren van
de missie en visie is het noodzakelijk dat de strategische doelen van de
organisatie zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de beschikbare middelen.
De Stichting wil beleidsrijk begroten en heeft de inzet van middelen, waar
mogelijk, gekoppeld aan de identiteit van de scholen en aan de
geformuleerde koersuitspraken die beginnen met kwalitatief goed onderwijs
met voldoende leeropbrengst. Hiermee wordt voldaan aan het speerpunt van
het bestuur dat de afzonderlijke scholen en de Stichting als geheel meer inzicht
omtrent de inzet van middelen en bijbehorende ambities hebben waardoor
sturing aan kwaliteit gegeven kan worden.

Investeringsbeleid
Vervanging, visiebeschrijving per school en het formuleren van de bovengrens
van investeringen is leidend. In 2021 was er een investeringsstop m.u.v.
leermiddelen en vervanging.

Treasury
De Stichting heeft een treasury beleid waarin helder staat beschreven hoe de
Stichting omgaat met de financiële middelen en transacties zoals het
aantrekken van vreemd vermogen en het beleggen van tijdelijk overtollige
middelen. Dit statuut is in september 2019 vastgesteld en het voldoet aan de
voorgeschreven regeling “Beleggen, lenen en derivaten OC&W 2016”.
De Stichting heeft in 2021 benutte liquiditeiten niet belegd en beleend.
Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun
bestemming worden besteed. Het beleggingsbeleid van de Stichting is
ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van de Stichting,
namelijk het geven van onderwijs, indien een eventuele belegging aan de
orde zou zijn voor de continuïteit van het onderwijs door het borgen van de
financiële continuïteit van de organisatie. Op de eerste plaats is het
beleggingsbeleid risicomijdend. In 2020 is dan ook geen uitvoering gegeven
aan de mogelijkheid van beleggen dan wel lenen.

De stichting heeft, overeenkomstig het treasury statuut, een zeer terughoudend
financieel beleid gevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij
de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op
deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2021 niet worden
veranderd. De interne verantwoording over treasury activiteiten vindt plaats
door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht door middel van de
periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats
door middel van het bestuursverslag.

Het treasury beleid maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.
In de richtlijnen van het treasury beleid staat vermeld dat het College van
Bestuur voorafgaande aan beleggingen, leningen en instrumenten die niet in
het beleid zijn opgenomen de Raad van Toezicht op de hoogte moet stellen.
Daar geen beleggingen, leningen en/of instrumenten zijn ingezet is alleen over
de actualiteit van het treasurybeleid met de Raad van Toezicht besproken.
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Nationaal Programma Onderwijs

De schoolscan is door alle locaties zeer zorgvuldig uitgevoerd en resulteert in
heldere actiepunten om een impuls te geven aan het verbeteren van de
onderwijsprestaties en het versterken van het welbevinden van de kinderen. De
programma’s van de scholen zijn geschreven met heldere doelstellingen en
actiepunten te realiseren voor 31-7-2023. Monitoring is ingebouwd, maar niet
alles is te meten. Zo zijn er naast de zorgen omtrent het welbevinden,
aanvankelijk leesproces, begrijpend lezen en rekenen, zorgen omtrent het
schrijfonderwijs en de  burgerschapsvorming van kinderen.
De schoolprogramma’s zijn in de MR van de scholen gedeeld. In gesprekken
met ouders en leerkrachten zijn ontwikkelingen van de kinderen besproken en
de zorgen van ouders gedeeld. De concrete inzet van middelen van 240K
heeft voor een deel plaatsgevonden. Er is investering gedaan in(extern)
personeel 68k, scholing 18k en materiaal/overig 8k. Daarnaast is er
geïnvesteerd in digitale middelen waaruit een afschrijving voortvloeit van 8k.
10% van 240k wordt gereserveerd en toegevoegd aan de bestemmingsreserve
transitievergoeding voor eventueel voortvloeiende personele verplichtingen.
Het nog niet uitgegeven bedrag van 113K wordt opgenomen in de
bestemmingsreserve NPO. De resultaten zijn nog niet meetbaar omdat toetsing
niet heeft plaatsgevonden in de periode van investering. Verrijking van de
leeromgeving en extra inzet personeel en uitbreiding van kennis gaan naar
verwachting ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt en
kinderen blijven ontwikkelen.

Allocatie van middelen

De toegekende middelen voor beide brinnummers worden verdeeld over de
twee locaties per brinnummer rekening houdend met leerlingaantal en ggl.
Van het budget werd in 2021 9,2 % bovenschools ingezet voor:

● de boven schoolse loonkosten en nascholing van bestuurder en
stafmedewerkers.

● leerkracht voor de taalklas
● facilitering stafbureau en taalklas
● werving personeel
● Arbokosten, jubilea, kerstpakketten
● overige personeelskosten zoals een bloemetje bij geboorte kind, etc.
● gedeeltelijke afschrijvingskosten voor zonnepanelen, ledverlichting en

schoolpleinen
● administratiekantoor en accountant
● onkosten RvT
● verzekeringen
● contributies bestuurlijke organisaties
● kosten koersplan
● bankkosten

Onderwijsachterstandsmiddelen
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De onderwijsachterstandsmiddelen worden toegekend aan de school waar de
middelen voor bedoeld zijn. Er vindt geen allocatie van deze middelen plaats
over andere scholen.

Prestatie box

De Stichting heeft in de begroting 2021 een bedrag van €81.200 voor scholing
opgenomen.
De middelen zijn na rato als scholingsbudget verdeeld over de scholen en
besteed aan:
• Professionalisering medewerkers/team
• Deskundigheidsbevordering directie
• Inzet op begeleiding van scholen op kwaliteit
• Begeleiding met betrekking tot Passend Onderwijs
• Studiedagen, BHV, etc.
• Gewenste extra professionalisering medewerkers/team

Continuïteitsparagraaf
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de
verantwoording op het financieel beleid:
• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1
• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen aan het einde
van dit verslag.

Intern risicobeheersingssysteem

Teneinde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken monitort het bestuur de
ontwikkeling van de (financiële) prestaties. De directeuren geven 4x per jaar
een managementrapportage en de bestuurder legt middels een
managementrapportage 4x per jaar verantwoording af aan de intern
toezichthouder. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie
gevormd door de (meerjaren)begroting die voorafgaand aan elk jaar door de
directie wordt opgesteld. Deze wordt ter fiattering aan de bestuurder
voorgelegd. In deze( meerjaren)begroting worden zo veel als mogelijk
financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene
calamiteiten gebruikt het bestuur in haar financieel beleid onder andere het
kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Om risico’s aan de voorkant zo veel
als mogelijk te beperken besteedt de Stichting delen van de administratie
activiteiten uit aan serviceorganisatie Groenendijk. Het betreft activiteiten die
bij verstoring een grote impact kunnen hebben op de Stichting en op het
onderwijsproces. Daarom kiest de Stichting voor expertise van een derde met
onderliggend een ISAE-verklaring. Het administratiekantoor wordt op haar beurt
gecontroleerd door een accountant en krijgt hiervoor een ISAE-verklaring.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
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De belangrijkste risico’s voor de komende jaren zijn hieronder weergegeven
met de waarschijnlijkheid en de financiële omvang hiervan. In de
meerjarenbegroting is rekening gehouden met deze financiële risico’s.

• Daling van het leerlingenaantal. Op de scholen van de Stichting zien we een
krimp in de leerlingaantallen. Dit heeft financiële consequenties, zie
meerjarenbegroting. De kans op een gestage daling van het aantal leerlingen
is waarschijnlijk. In het nieuwe koersplan 2021-2024 moet meer aandacht zijn
voor de identiteit van de scholen. Naast kwalitatief goed onderwijs, moeten de
scholen zich binnen Albrandswaard meer onderscheiden om de werving van
leerlingen te bevorderen.

• Krapte op de arbeidsmarkt. Het aanbod leerkrachten neemt sneller af dan
verwacht. We merken dit bij de invulling van een vacature. Daarbij komt dat
de markt open ligt en leerkrachten makkelijker besluiten en volgende stap in
hun ontwikkeling te maken buiten de organisatie. Wetend dat de krapte verder
zal toenemen en dat we hiermee de komende vijf jaar geconfronteerd gaan
worden heeft deze ontwikkeling onze volledige aandacht.
Bij strategische personeelsplanning wordt gekeken naar een boven schoolse
aanstelling om zo iets meer leerkrachten tot onze beschikking te hebben. De
Stichting zal waarschijnlijk voor langdurige vervanging vaker gebruik moeten
maken van detachering en wellicht voor onverwacht korte duur leerlingen
geen onderwijs kunnen bieden. We moeten zorgen voor goede
werkomstandigheden om personeel te kunnen behouden.

• Ziekteverzuim en het vervangingsfonds .Vanaf 1 jan. 2020 is de Stichting
eigenrisicodrager geworden. Het ziekteverzuim van de Stichting lag lang onder
het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk zal dit ook de komende jaren zo zijn. (
40- 70%).

• De huidige ‘crisis’ voortkomend uit het virus Covid-19. Dit heeft grote impact
op de samenleving en heeft het onderwijs geraakt door maatregelen en
gevolgen zoals onderwijsachterstanden. De reguliere financiën, de ontvangen
middelen vanuit OC&W zijn onverminderd doorgegaan. Daarnaast zijn er extra
middelen ter beschikking gekomen. Middelen voor het inhaal- en
ondersteuningsprogramma en vanuit het NPO. Covid-19 zal geen materieel
negatief effect gaan hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. De
vervangingskosten zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met de sluiting
van de scholen en het lerarentekort. Het financiële risico lijkt daarmee gering.
De verwachting is dat het onderwijs op de scholen na de zomer van 2022 weer
zal normaliseren zoals we gewend  waren voor de ‘Corona-jaren’.
• We maken gebruik van een extern administratiesysteem. Het
administratiekantoor is gecertificeerd. De processen zijn vastgelegd en worden
jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor krijgt het
administratiekantoor een ISAE verklaring.
• We maken gebruik van de diensten van Cloudwise met als
besturingsprogramma Google Workspace. Cloudwise heeft begin 2020 de
aanvullende Google services uitgeschakeld. Cloudwise heeft een privacy
overeenkomst met de PO-Raad en is ISO gecertificeerd. De DPIA is niet
afgenomen. Dit wordt in 2022 door de Stichting gerealiseerd.
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Risico maximale impact
(a)

kans dat risico zich
voordoet (b)

berekende
verwachte impact
(axb)

Operationele
activiteiten

leerlingprognoses
zijn niet juist

eigen prognose op
basis van
gemeente en
concrete
aanmelding

2 impact is klein
prognose
gemeente en
concrete
aanmelding.

Dalend
leerlingaantal

Daling tot 738 5 Impact is groot.
Meegenomen in
begroting.

onverwachte
stijging
ziekteverzuim
personeel

door corona en
werkdruk bedrag
moeilijk in te
schatten. Kans op
hogere werkdruk
leidt tot meer
ziekteverzuim

4 Indien het zich
voordoet impact
groot door
detachering.

financiële positie

arbeidsconflicten inschattend
70.000,00

1 kans is gering

dalend aantal
leerlingen in
combinatie met
formeren groep en
bemensen
groepen.

1 FTE  70.000,00 5 De kans blijft
aanwezig formeren
incourante
groepen.

Financiële
verslaggeving

jaarverslag volgens
format po raad en
intern controle
door format
MARAP

jaarlijkse controle
accountant.

1 Is voldoende op
orde en is
verbeterd.

Wet en regelgeving

Wet en regelgeving wordt nageleefd
en op toegezien

1 Is op orde en
verbeterd.
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3 Verantwoording van de  financiën
Ontwikkeling financiën in meerjarig perspectief

Prognose leerlingen en medewerkers

Leerlingen 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose  1-okt.jr-1 781 767

Prognose  1-febr jr-1 787 778 757 738

De prognose is opgesteld uit de gegevens werkelijk aantal leerlingen en de
gemeentelijk prognose. De marktwaarde is niet meegenomen in de prognose.
De Stichting houdt rekening met een dalend leerlingaantal.

FTE per 31/12 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Personele bezetting in FTE

- Management/Directie 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

- Onderwijzend Personeel 42,21 37,75 36,75 34,35 32,55 30,95

- Overige medewerkers 5,05 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

52,51 47,65 46,65 44,25 42,45 40,85

De krimp van leerlingaantal en het stoppen van NPO inzet zorgt voor afname
FTE. Hier is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. Dit is het kader
waarop beleid de komende jaren gevormd gaat worden rekening houdend
met het toenemend leerkrachtentekort, natuurlijk verloop en mogelijke
vermindering van de werktijdfactor medewerkers. Het zal een opgave zijn om
vacatures die ontstaan door verloop in de komende jaren gevuld te krijgen.
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Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten.

Baten 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Rijksbijdragen € 4.945.244 € 5.031.246 € 4.786.871 € 4.471.249 € 4.380.315 € 4.299.045

Overige overheidsbijdragen € 27.874 € 21.210 € - € - € - € -

en subsidies

Overige baten € 24.894 € 23.796 € 23.913 € 24.031 € 24.151 € 24.272

Totaal Baten € 4.998.013 € 5.076.251 € 4.810.784 € 4.495.280 € 4.404.465 € 4.323.317

Lasten
Personeelslasten € 3.963.747 € 3.954.261 € 3.882.219 € 3.627.855 € 3.547.199 € 3.471.502

Afschrijvingen € 122.981 € 129.529 € 140.842 € 153.902 € 142.730 € 138.079

Huisvestingslasten € 305.708 € 323.086 € 325.186 € 325.186 € 325.186 € 325.186

Overige instellingslasten € 321.432 € 809.045 € 452.960 € 378.320 € 378.251 € 378.190

Totaal Lasten € 4.713.868 € 5.215.920 € 4.801.206 € 4.485.262 € 4.393.366 € 4.312.956

Saldo Baten en Lasten € 284.145 € -139.669 € 9.577 € 10.018 € 11.099 € 10.361

Saldo Financiële

bedrijfsvoering € -6.345 € -5.500 € -5.500 € -5.500 € -5.500 € -5.500

Totaal Resultaat € 277.800 € -145.169 € 4.077 € 4.518 € 5.599 € 4.861

Er was een tekort begroot van 21K. Het resultaat bedraagt 278K.
Er is een vrijval van de voorziening 50K. De middelen NPO zijn  niet volledig
ingezet. Daarnaast zijn er minder teaminvesteringen, bijeenkomsten en leerling
activiteiten geweest vanwege Covid-19. De bekostiging is gewijzigd waarbij de
prestatie box is komen te vervallen en dit is vervangen door verhoging P&A
budget en bijzondere bekostiging begeleiding en professionalisering starters en
schoolleiders. Daarnaast is de reguliere bekostiging verhoogd. Deze verhoging
heeft stijging van de loonkosten tot gevolg gehad.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de volgende toekomstige
ontwikkelingen:

● De krimp van leerlingaantal en daarmee afname FTE.
● Het stoppen van NPO per 31-7-2023 en daarmee afname FTE.
● Wijziging van de teldatum leerlingaantallen en hiermee het vervallen

van de vordering op het rijk.
● Stoppen van de impulsgelden vanuit het samenwerkingsverband.
● Investeringen in het meerjaren investeringsplan.
● Groot onderhoud volgens de meerjaren onderhoudsplan.
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Balans

Activa 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste activa

Materiële vaste activa € 621.263 € 969.084 € 1.159.742

€
1.056.840 € 962.610 € 903.031

Vlottende activa

Vorderingen € 297.262 € 105.288 € 105.288 € 105.288 € 105.288 € 105.288

Liquide middelen € 1.478.230

€
1.118.624 € 968.938 € 923.667 € 950.676 € 1.070.497

Totaal Activa € 2.396.756

€
2.192.996 € 2.233.968

€
2.085.795 € 2.018.574 € 2.078.816

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene Reserve € 1.012.037 € 882.948 € 993.645

€
1.042.867 € 1.073.466 € 1.078.328

Bestemmingsreserves:

- Personeel € 215.746 € 226.000 € 205.000 € 185.000 € 160.000 € 160.000

- 10% transitievergoeding NPO € 23.970 € 50.324 € 24.704 € - € - € -

- NPO (nog te besteden) € 112.688 € 60.000 € - € - € - € -

Voorzieningen € 579.700 € 503.724 € 540.619 € 387.928 € 315.108 € 370.488

Kortlopende schulden € 452.615 € 470.000 € 470.000 € 470.000 € 470.000 € 470.000

Totaal Passiva € 2.396.756

€
2.192.996 € 2.233.968

€
2.085.795 € 2.018.574 € 2.078.816

De totale activa zijn toegenomen door onder andere  toename van de liquide
middelen. Dit is het gevolg van nog te besteden NPO gelden, de
bestemmingsreserve NPO en bestemmingsreserve transitie vergoeding NPO en
de vrijval voorziening langdurig zieken

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de
meerjarenbalans zijn:

● Het vervallen van de vordering op het Rijk in verband met overgang
naar de nieuwe bekostiging in 2023.

● In verband met een aantal grote uitgaven in 2022 zoals investeringen
van 500K waaronder SUVIS en groot onderhoud van 200K ( dak Portland)
heeft de Stichting eind 2021 een onderzoek gedaan naar de liquiditeit in
2022. Uit dit onderzoek blijkt dat de liquiditeit voldoende blijft.

● Eind 2021 worden twee nieuwe bestemmingsreserves toegevoegd. Dit
zijn de bestemmingsreserve transitievergoeding NPO en
bestemmingsreserve NPO( nog te besteden). Eind 2023 komen deze
reserves te vervallen.
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Financiële positie
Kengetallen

Kengetal Realisatie Vorig jaar (T-1) Realisatie Verslagjaar (T) Signaleringswaarde
Solvabiliteit
(Eigen vermogen +
voorzieningen)
/ Balanstotaal

77,86 81,12 Ondergrens: < 0,3

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen /
totale baten (incl.
financiële baten)

23,21 27,3 Niet meer van
toepassing bij analyse
door inspectie

Liquiditeit
Vlottende activa /
Kortlopende schulden

3,18 3,92 <1.5 voor kleine
besturen

Rentabiliteit
Resultaat / totale
baten (incl. financiële
baten) * 100%

-3,29 5,56 Niet meer van
toepassing bij analyse
door inspectie.

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen(inclusief
de voorzieningen) en het vreemde vermogen. De solvabiliteit eind 2021 is 81%
hetgeen boven de ondergrens ligt die de inspectie hanteert . De solvabiliteit
geeft aan of de Stichting in staat is om op lange termijn aan haar betaling en
aflossingsverplichtingen te voldoen. Dit is op basis van de balansgegevens van
2021 geen risico.

De liquiditeit is 3,9. De liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geld
dat het bestuur op korte termijn beschikbaar heeft en wat op korte termijn
betaald moet worden. Dit is op basis van de balansgegevens van 2021 geen
risico.

De rentabiliteit is in 2021 5,56% positief en geeft de verhouding weer tussen het
resultaat en de totale baten. De rentabiliteit is op basis van de balansgegevens
van 2021 geen risico.

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen/totale baten) is gestegen naar 27%
in 2021 en deze stijging wordt veroorzaakt door toename eigen vermogen als
gevolg van positief resultaat. Zoals eerder uitgelegd door grote uitgaven SUVIS
en onderhoud gebouwen die in 2022 plaatsvinden en reserveringen zijn
gedaan.

Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2021
Per kwartaal wordt een managementrapportage aangeleverd waarin alle
baten en lasten zijn verwerkt op transactiebasis.
De Stichting heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed
aan administratiekantoor Groenendijk.
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Verslag raad van toezicht

Openbaar Onderwijs en de maatschappelijke taak van de scholen
Openbaar Onderwijs is van en voor de samenleving. De scholen van Stichting
Openbaar Onderwijs Albrandswaard zijn vrij toegankelijk voor iedere leerling en
iedere docent: iedereen is welkom. Het onderwijs is niet gebaseerd op een
godsdienstige of religieuze overtuiging, maar er is wel degelijk aandacht voor
levensbeschouwing als onderdeel van onze Nederlandse cultuur. In de
onderlinge omgang is wederzijds respect een basisvoorwaarde. Voor alle
scholen van de Stichting geldt: 'Ieder kind krijgt het beste onderwijs'.

Rol van de raad van toezicht
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het houden van intern toezicht
op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad is zich bewust
van het belang van zorgvuldig toezicht en heeft zich bij de uitvoering daarover
steeds in alle openheid verantwoord. Daarnaast fungeert de raad van toezicht
als werkgever van het College Bestuur (lees, de bestuurder).

Intern toezicht in 2021
Van belang is dat de organisatie in haar kracht staat en blijft. De raad van
toezicht wil in zijn rol hieraan bijdragen: toezicht houden op de algemene gang
van zaken en op de uitvoering van taken en bevoegdheden door de
bestuurder. De basis daarbij is de visie op en het kader van het toezicht zoals
vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht St.de Stichting-Albrandswaard
(06-11-2019) en het Toezichtskader Raad van Toezicht St.de
Stichting-Albrandswaard (19-02-2020).

De raad van toezicht heeft tien keer met en enkele keren zonder de bestuurder
vergaderd. Dit laatste bleek noodzakelijk na de plotseling aankondiging door
de bestuurder van zijn vertrek. De situatie die daarna ontstond vereiste extra
aandacht van de raad, met name in het overleg met het zittende directieteam
en de GMR over de beoogde opvolging.
Daarnaast vroeg het financieel beleid (begroting en jaarstukken) meer dan
gebruikelijke aandacht van de raad van toezicht. Met de adviezen van de
raad en de inzet van een externe financieel deskundige is de bestuurder op
basis van een normenkader in staat geweest een sluitende begroting voor 2021
te presenteren. Tevens is de meerjarenbegroting goedgekeurd.
Per 1 juli  is – met instemming van de directies en de GMR – een van de
directeuren als tijdelijk bestuurder benoemd. Na een constructief wervings- en
selectieproces met daarin opnieuw ruime betrokkenheid van GMR en directies
heeft de raad van toezicht per 1 januari 2022 een nieuwe bestuurder kunnen
benoemen. De raad heeft in december zich positief uitgesproken over de wijze
waarop de tijdelijke vervanging is ingevuld en uitgevoerd: chapeau!
Met veel plezier is de raad van toezicht gestart met het bezoeken van de
schoollocaties. Er is een goed beeld ontstaan van de onderscheiden
kwaliteiten van iedere locatie.
Jaarlijks vindt een ontmoeting plaats met de onderwijswethouder van de
gemeente Albrandswaard. Een plezierig en vooral ook nuttig overleg waarin
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het belang van toekomst van de scholen van openbaar onderwijs ruime
aandacht krijgt.

Werkgeverschap
De bestuurder heeft meegedeeld per 01-07-2021 een functie elders te hebben
aanvaard. Voorafgaand aan zijn vertrek heeft de raad van toezicht een
functioneringsgesprek gevoerd. De opbrengst van dit gesprek heeft ruime
aandacht gekregen.
Vanzelfsprekend is zorgvuldig gesproken over het proces om te komen tot een
nieuwe bestuurder. Vanwege de regelmatige wisselingen in de afgelopen
jaren heeft de raad van toezicht voor de overbruggingsperiode het advies van
de directies overgenomen met het benoemen van een tijdelijke bestuurder uit
hun midden. Tevens is met de GMR gesproken over de ontstane situatie. In het
sollicitatieproces hebben afgevaardigden van de raad van toezicht, de GMR
en de directies deel uitgemaakt van de BAC (benoemingsadviescommissie).
Vóór 1 oktober 2021 is een nieuwe bestuurder benoemd, die per 1 januari 2022
haar taak zal gaan uitvoeren.
Het salaris van de bestuurder is conform de cao Bestuurders PO, in lijn met de
Code Goed Bestuur en binnen de grenzen van de WNT2.

Professionalisering
Na de zelfevaluatie (nov.'20) is de raad van toezicht aan de slag gegaan met
een verdere professionalisering door het instellen van een drietal commissies
(Audit, Remuneratie en Onderwijskwaliteit). Deze commissies leveren een
bijdrage bij een zorgvuldige voorbereiding van belangrijke (inhoudelijke)
onderwerpen. Voor de werkwijze van de commissie verwijst de raad graag
naar de bijbehorende documenten (Reglement Commissies RvT, 13-10-2021)
Het voorgenomen gesprek met de GMR over verantwoordelijkheden en
onderlinge relaties tussen de verschillende geledingen binnen de Stichting
moest vanwege COVID worden uitgesteld.

Vergaderdata raad van toezicht
Vanaf maart heeft de raad van toezicht vanwege COVID-maatregelen bij de
meeste vergaderingen en tussentijdse overleggen gebruik gemaakt van
online-faciliteiten en waar mogelijk van live-vergaderingen. De vergaderingen
hebben plaatsgevonden op: 03-02 / 17-03 / 08-04 / 22-04 / 19-05 / 26-05 / 23-06
/ 15-09 / 13-10 / 17-11 / 15-12.
Op 09-06-2021 is overleg met de accountant geweest i.v.m. de jaarrekening
2020. Naast het overleg met de GMR over het vertrek van de bestuurder en de
werving van een opvolger heeft een afvaardiging van de raad regulier overleg
gevoerd met de GMR (06-12-2021).

Honorering
In 2020 heeft de raad van toezicht besloten met ingang van 2021 de
vergoeding in lijn te brengen met de grotere verantwoordelijkheid voor leden,
zodat deze vergoeding meer aansluit bij de richtlijnen voor de landelijke
vergoedingen binnen het primair onderwijs (VTOI). De raad heeft hierbij
uitdrukkelijk rekening gehouden met de omvang van de Stichting. In 2021
bedraagt de vergoeding van de leden van bruto € 3.600, - en van de voorzitter
van bruto € 5.400, -
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Functie overzicht, nevenfuncties, aftreden

Naam Functie
Hoofd- en nevenfuncties betaald /

onbetaald
Aandachtsgebied en

/ of commissies* Aftreden
Peter van
Engeldorp
Gastelaars

voorzitter directeur Van Engeldorp
Gastelaars Interim & Advies
 

commissie onderwijs
 

01-01-2024

Miranda
van der Nat

lid juridisch adviseur ABC Juridisch
Advies BV

● lid RvT Contour de Twern

auditcommissie
remuneratiecommissi
e

01-05-2023

Mariëtte
Venekamp 

lid manager jeugdgezondheidszorg
bij CJG Rijnmond

● vertrouwenspersoon SV
Poortugaal en PBC
Boomgaardshoek

remuneratiecommissi
e
 

01-05-2023

Ronald
Rutte

lid business controller Albeda
● lid RvT Librijn openbaar

onderwijs
● penningmeester en lid

ouderencommissie Rotary
Rhoon/Barendrecht

commissie onderwijs
auditcommissie

01-05-2023

Tenslotte
De raad van toezicht heeft met belangstelling de ontwikkelingen gevolgd die
vanwege COVID een onmiddellijke invloed hadden op de dagelijkse gang van
zaken. De (tijdelijke) bestuurder heeft de leden van de raad met grote
regelmaat geïnformeerd over de gang zaken. De raad van toezicht ziet de
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de achterstanden van kinderen in
hun ontwikkeling vanwege de regelmatige lesuitval met bezorgdheid
tegemoet. Tegelijk is de raad van toezicht trots op alle medewerkers die in
gezamenlijkheid zich bovenmate hebben ingespannen het dagelijkse onderwijs
live of online te verzorgen. Alle ouders, opa's en oma's, kinderopvang
medewerkers, meesters, juffen, onderwijsassistenten, leidinggevenden,
remedial teachers, bureaumedewerkers, directieleden, leerling ondersteuners,
IB-ers en allen die zich mede hebben ingezet voor de ontwikkeling van onze
kinderen verdienen een warm applaus!

Namens de raad van toezicht,
P.J. van Engeldorp Gastelaars, voorzitter
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