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INLEIDING 

 
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van BasisBuren. Dit 
jaarverslag beschrijft in grote lijnen de ontwikkelingen op onderwijskundig, personeel, materieel en 
financieel gebied. En tevens geeft het richting aan de ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere 
opgenomen in de continuïteitsparagraaf. 
 
Onze 13 scholen doen het goed. Van de inspectie heeft elke school het basisarrangement toegekend 
gekregen. Dat wil zeggen dat er voor de inspectie geen directe aanleiding is om een 
kwaliteitsonderzoek uit te voeren. 
Door de inzet van onze leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolleiders en ouders is dit resultaat 
bereikt. Maar we zijn er nog niet, want de opbrengsten kunnen beter! Zowel op het gebied van de 
kennisvakken, met name taal en lezen,  als op sociaal emotioneel gebied. 
Want BasisBuren staat voor ambitieus zijn op alle niveaus, kwaliteit steeds centraal stellen en 

flexibiliteit in handelen en organisatie. 

 

Daarbij willen we: 
 kinderen een veilige blije schooltijd bieden; 
 kinderen veel laten leren, waardoor ze op de juiste plek terecht komen in het voortgezet 

onderwijs; 
 kinderen een brede kijk op de wereld meegeven. 

 
Dit alles door een nauwe samenwerking met de ouders en verzorgers, gemotiveerde medewerkers 
en een solide organisatie. 
 
 
 
Vastgesteld door de directeur bestuurder,   Goedgekeurd door de raad van toezicht, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. M. van der Pol     Dhr. A.J.A.  Huijskens (voorzitter), 
 
 
Plaats:  …………………………………………….   Plaats:  ……………………………………………. 
 
Datum: …………………………………………….   Datum: ……………………………………………. 
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1   OVER ONS …… BASISBUREN 

1.1 Visie BasisBuren 
BasisBuren wil met zijn basisscholen in de gemeente Buren bijdragen aan een blijde en veilige jeugd 
van de kinderen, waarmee ze weerbaar hun toekomst tegemoet kunnen gaan. We nemen daarbij 
een positief mensbeeld als uitgangspunt. Elk mens heeft daarin met zijn of haar eigen aardigheden 
en beperkingen een eigen plaats. 
 
BasisBuren wil een realistisch beeld van de wereld en het leven aanreiken. Daarin spelen schaarste 
en tekorten een rol als een deel van ieder mensenleven; we beschouwen dat als een opgave om mee 
te leren leven en waar mogelijk aan te pakken. Enthousiasme en weerbaarheid vinden we belangrijke 
elementen in de toerusting van onze kinderen. 
 
BasisBuren wil van de schooltijd een periode maken waarin de kinderen zich breed kunnen 
oriënteren op normen en waarden, in eigen kring, in eigen school, regio en wereldwijd. Belangrijke 
elementen daarin zijn onze eigen historie en een ruime kijk op de toekomst. 
 
BasisBuren beschouwt verschillen tussen mensen als een uitdaging in het leven en dat geldt ook voor 
de schooltijd. We willen kinderen zoveel mogelijk laten leren in hun eigen stijl, op hun eigen niveau 
en ook met een maximaal perspectief. De eigen stijl kan onder andere variëren in leren door doen of 
leren door theorie. Dat leren betreft alle facetten van een persoon: sociale vaardigheid, fysieke 
conditie, kennis, kunde en vaardigheden. 
 
BasisBuren wil zijn onderwijs realiseren in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. We 
willen ouders zoveel als mogelijk en gewenst informeren en ondersteunen; we willen samen met hen 
nadenken over belangrijke aspecten van de opvoeding en de afstemming van ieders eigen taak 
daarin. Belangrijk daarbij vinden we ook dat van meet af aan duidelijk is wat ouders van de school 
kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. 
 
BasisBuren wil de hierboven beschreven ambitie realiseren met gemotiveerde medewerkers, die de 
wereld van de kinderen goed kennen. We willen veel aandacht hebben voor hun opleiding, training 
en andere werkomstandigheden. 
 
Een in alle opzichten veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde om bovenstaande te realiseren: 
een veilige omgeving waarin iedereen in alle opzichten zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Zorg 
voor de fysieke omgeving, met name gebouwen, en zorg voor de continuïteit van de organisatie is bij 
dit alles een vanzelfsprekende voorwaarde. 

1.2 De pijlers van ons onderwijs 
Ons streven is goede kwaliteit van onderwijs geven. Door professionele en deskundige medewerkers 
die doelgericht naar de goede opbrengsten werken en daarbij kritisch kijken naar hun eigen 
handelen. Om daarvan te leren. Samen met anderen. 
Zodat zij als leerkrachten zo veel mogelijk tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen en extra zorg verlenen aan de zowel de leerlingen die extra verdieping nodig 
hebben als leerlingen die extra uitdagingen aan kunnen. 
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De pijlers van ons onderwijs zijn daarmee: 
1. Personeelsontwikkeling, 
2. Kwaliteitszorg, 
3. Opbrengstgericht werken, 
4. Gedifferentieerd werken en 
5. Passend onderwijs. 

1.3 Algemene gegevens 

Contactgegevens 
Stichting BasisBuren, voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs 
Erichemseweg 2 
4116 ZJ te Buren 
tel. (0344) 691177 
 
Aantal scholen:  13  
Aantal gebouwen: 13  
Aantal leerlingen: 1736  (peildatum 01-10-2013) 
Aantal medewerkers: 153    (peildatum 31-12-2013) 

 

Onze Scholen 
18LI Basisschool Den Aldenhaag te Zoelen;    Schoolleider: mw. H. van de Sluis 
18HT Basisschool Koningin Beatrix te Buren;   Schoolleider: mw. J. de Fouw 
09HT Basisschool De Bloesem te Eck en Wiel;   Schoolleider: mw. A. Smits 
08HM Basisschool De Boogerd te Maurik;   Schoolleider: mw. P. van de Broek 
18JU Basisschool Daverhof te Kerk-Avezaath;  Schoolleider: mw. H. van de Sluis 
23FM Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath;  Schoolleider: mw. H. Schalkwijk 
18OC Basisschool Kastanjepoort te Erichem;   Schoolleider: dhr. M. Grefte 
18MX Basisschool De Klepper te Zoelmond;   Schoolleider: mw. M. Moerenhout 
10BD Basisschool De Meent te Ommeren;   Schoolleider: mw. G. Amperse 
18PM Basisschool Prins Willem Alexander te Beusichem Schoolleider: mw. E. Atkinson 
08FC Basisschool De Regenboog te Ingen   Schoolleider: dhr. E. Hiddingh 
09FF Basisschool De Sterappel te Lienden   Schoolleider: dhr. R. Dijkgraaf 
10DH Basisschool De Wiekslag te Rijswijk   Schoolleider: mw. K. van Vreeswijk 

1.4 De organisatie 

Rechtsvorm 
De Stichting  BasisBuren voor openbaar algemeen bijzonder primair onderwijs is op 22 juni 2005 

opgericht. De stichting heeft tot doel het in stand houden van één of meer scholen voor openbaar en 

algemeen bijzonder primair onderwijs. De stichting is oorspronkelijk opgericht om het openbare 

onderwijs in de gemeente Buren te verzelfstandigen. 

De stichting BasisBuren vormt het bevoegd gezag van 13 scholen. Twaalf van de scholen zijn 

gevestigd in een kern van de gemeente Buren en één school (De Hoge Hof) is gevestigd in een kern 

van de gemeente Tiel. 
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Onze medewerkers 
Lesgeven is het primair proces van onze organisatie. Het is een prachtig, boeiend en dynamisch vak. 
Niet alleen om onze leerlingen die alle zorg en aandacht vragen, maar ook omdat onderwijskundige 
ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen steeds meer van onze medewerkers vragen. 
De kwaliteit van ons personeel is dus van cruciaal belang. Omdat een goed toegeruste professional 
zijn/haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan de individuele leerling en de groep kan 
waarmaken.  In 2013 is daarom regelmatig de slogan gebruikt: ‘de leerkracht doet ertoe’.  

Schoolleiders 
De dagelijkse leiding op de scholen berust bij de schoolleider. Deze coördineert de 
onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, is belast 
met de uitvoering van personeelsmanagement, geeft eventueel onderwijs en begeleidt leerlingen.  
 
De schoolleider is verantwoordelijk voor de zogenaamde  ABC-taken: 

 Aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering op de locatie en 
het onderwijskundig leiderschap; 

 Boegbeeld van de organisatie en eerste gesprekspartner voor ouders/opvoeders; 
 Chef van het personeel in school.  

Domeinmanagers 
De domeinmanagers onderwijs, personeel en beheer zijn verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid op hun domein op het niveau van BasisBuren en 
adviseren en ondersteunen de schoolleiders op hun domein. 

Directeur bestuurder 
De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke gang van zaken en de leiding van 
BasisBuren. Hij is eindverantwoordelijk voor onderwijs, personeel en financiën. De directeur 
bestuurder maakt managementafspraken met schoolleiders en de domeinmanagers ter uitvoering 
van het strategisch beleidsplan. Verder vertegenwoordigt hij het bestuur naar buiten, naar 
gemeente, en partners in het onderwijsveld.  

Medezeggenschap 
De medezeggenschap in het onderwijs is bij wet vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen 
(WMS). In de wet worden de wettelijke taken en bevoegdheden ten aanzien van de 
medezeggenschap geregeld. Vervolgens wordt dit op bestuursniveau uitgewerkt in een 
medezeggenschapsstatuut en een medezeggenschapsreglement. 
 
De stichting BasisBuren heeft op het niveau van de stichting een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) waar schooloverstijgende zaken worden behandeld. Elke school heeft 
vervolgens een eigen medezeggenschapsraad (MR) waar schoolspecifieke zaken worden besproken. 
Voor de GMR vormt de directeur bestuurder de gesprekspartner. Voor de MR op schoolniveau is de 
schoolleider gesprekspartner. 

Raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. In 2013 heeft er één wisseling plaats gevonden. 
De leden van de raad van toezicht zijn benoembaar voor een periode van vier jaar en kunnen 
maximaal 1 keer herbenoemd worden. Het is een onbezoldigde functie. 
 
 De portefeuilles onderwijs, personeel en financiën zijn onderling verdeeld. De raad komt gemiddeld 
4 a 5 keer bij elkaar. De directeur bestuurder maakt deel uit van deze bijeenkomsten.  Het is de taak 
en verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder om normatieve uitspraken te doen, beleid op 
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te stellen en uit te voeren. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht om 
toezicht te houden, en wel op de kwaliteit van het bestuur(lijk handelen).  
De bestuurder stuurt op onderwijskwaliteit via de directeuren van de scholen, de raad van toezicht 
ziet toe op onderwijskwaliteit via (de kwaliteit) van het bestuur. Daarmee is er een onderscheid 
tussen bestuur en interne toezicht. Eén van de onderdelen van de code goed bestuur. 

Stakeholders 
De stakeholders, oftewel de belanghebbenden, vormen een belangrijke partij voor de stichting 
BasisBuren. De stakeholders betreffen onder andere de gemeenten en de ouders. De directeur 
bestuurder communiceert op transparante wijze met deze geledingen en houdt waar mogelijk 
rekening met de belangen van de stakeholders. Dit alles in het licht van de doelstelling van de 
stichting, namelijk het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

Gemeenten 
De stichting BasisBuren heeft te maken met twee gemeenten, namelijk de gemeente Buren en de 
gemeente Tiel. 

Leerlingen en ouders 
Het primair proces van de stichting BasisBuren is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan 
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De ouders van deze leerlingen zijn de directe 
gesprekspartners voor het bevoegd gezag.  
Op de scholen zijn de ouders op diverse manieren betrokken, als  gesprekspartner, vrijwilliger, lid van 
de ouderraad en/of lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 
Per school kunnen er verschillen zijn in de wijze waarop de ouderbetrokkenheid geregeld is.  
BasisBuren heeft de overtuiging dat een goede relatie met de ouders belangrijk is, omdat de mate 
van ouderbetrokkenheid een directe relatie heeft met de resultaten van de leerlingen. Om die reden 
hebben alle scholen een schoolverbetertraject opgezet en uitgevoerd rondom dit thema. 

Samenwerkingsverband BePO 
BasisBuren valt binnen het samenwerkingsverband ´Betuws Passend Onderwijs´ (BePO). BasisBuren 

is actief binnen het samenwerkingsverband. Zowel bestuurlijk als in de uitvoering. Wat dit laatste 

betreft nemen medewerkers deel aan de Voorlopige Ondersteuningsplanraad (VOPR) en 

verschillende themagroepen, zoals de groep excellente leerling.  

In 2013 heeft elke school van BasisBuren een schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld.  

1.5 Het bestuursbureau 
Het bestuursbureau bestaat uit een office manager en een aantal office medewerkers. Het 
bestuursbureau verzorgt de personele, leerlingen- en financiële administratie en het secretariaat van 
de stichting BasisBuren. Daarnaast ondersteunt het de scholen op het vlak van onderhoud en beheer.  
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Omvang bestuursbureau per 31-12-2013 in WTF 
functie man vrouw Totaal 

Leerlingadministratie  0,71  

Financiële administratie  1,00 

Salarisadministratie  1,00 

Office manager  0,80 

Domeinmanager personeel 0,80  
Domeinmanager onderwijs 0,80  

Domeinmanager beheer 0,60  

Controller 0,40  

Directeur bestuurder 0,70  
Totaal omvang bestuursbureau 6,81 

Percentage van totale formatie BasisBuren (115 WTF) 5,9% 

 

1.6 Ons organogram 
De stichting BasisBuren bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

De stichting wordt geleid door een directeur bestuurder die het bevoegd gezag vormt. In principe zijn 
alle rechtshandelingen, met een paar uitzonderingen die aan de Raad van Toezicht of de gemeente 
toekomen, aan de directeur bestuurder voorbehouden. De directeur bestuurder stuurt de dertien 
schoolleiders, de domeinmanagers en het bestuursbureau aan. 
 
In het verslagjaar 2013 was de heer Ten Kate de directeur bestuurder. Hij was sinds 1 augustus 2008 
werkzaam in deze functie. Met ingang van 1 april 2014 is dhr. M. van der Pol de nieuwe directeur 
bestuurder. 
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2  OVER ONZE LEERLINGEN 

2.1 Algemeen 
Onze leerlingen zijn de basis van onze schoolorganisatie. De leerlingen vormen tevens de basis voor 
het krijgen van de bekostiging vanuit de rijksoverheid. 
 
Vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt hebben onze leerlingen behoefte aan: 

 Goed taal- en leesonderwijs. Dus aandacht voor technisch en begrijpend lezen, spelling en 
woordenschatontwikkeling; 

 Een goed pedagogisch klimaat in de groep en school. Dus aandacht voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van een veilig klimaat in de groep en 
een goed georganiseerde, gestructureerde en voorspelbare pedagogische huisstijl binnen de 
school; 

 En aandacht voor de extra onderwijsbehoeften van zowel de leerlingen die op gedrag en/of 
kennisgebied achterblijven als voor de leerlingen die meer aankunnen. De scholen van 
BasisBuren zijn met name scholen in dorpskernen en om die reden is thuisnabij onderwijs 
belangrijk. 

2.2  Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van onze scholen zeggen slechts voor een deel iets over onze leerlingen. 
Slechts voor een deel, want we weten te weinig over de bagage waarmee de kinderen onze scholen 
binnenkomen om te kunnen vaststellen wat onze uiteindelijke bagage is geweest aan hun 
ontwikkeling en groei. 
Daarbij wordt er op onze school meer aangeboden dan de basisvakken taal, lezen en rekenen. 

2.2.1 Toetsscores 

De Cito Eindtoets Basisonderwijs 

Alle scholen van BasisBuren nemen deel aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Voor een klein aantal 
leerlingen wordt het drempelonderzoek afgenomen. De scores van dat onderzoek worden omgezet 
in Cito-scores. 
De scores van de scholen ligt in 2013 lager dan de scores van 2012.  
 
Overzicht van de scores van 2012 en 2013 

 

2012 2013 

Ongecorrigeerde standaard score 

(totaal aantal lln.)  

Cito+Drempelonderzoek Schoolgroep 

Ongecorrigeerde standaard score 

(totaal aantal lln.)  

Cito+Drempelonderzoek 

Den Aldenhaag 537,8 10 536,2 

De Bloesem 534,1 15 534,1 

De Boogerd 530,9 23 532,2 

Hoge Hof 534,8 6 533,5 

De Daverhof 534,1 5 530,1 

Kastanjepoort 542,7 2 539,4 

Regulier  
2 534,0 
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Leonardo  
2 543,4 

De Klepper 539,3 0 535,3 

Beatrixschool 539,9 14 535,7 

De Meent 535,2 5 532,4 

PWA 537,9 3 537,0 

De Regenboog 533,8 9 532,8 

Sterappel 537,7 7 536,1 

Wiekslag 534,4 15 531,8 

Bevindingen Cito eindtoets Basisonderwijs 

Vanwege de herziene inspectiewaardering en berekening is geen vergelijking met de jaren voor de 
vernieuwde systematiek mogelijk. Het is redelijk om trends over een periode van drie jaar te duiden.  
De ongecorrigeerde standaardscore van 2013 (534,6) ligt lager  dan de score van 2012 (537,7). Van 
de dertien scholen heeft 38% in 2013 een gemiddelde ongecorrigeerde standaardscore onder de 
inspectienorm. In 2012 lag dit percentage op 23%. In 2013 scoort 8% van de scholen boven de norm 
tegen 31% het vorig jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemeen 

Bij het verbeteren van de opbrengsten speelt de kwaliteit en ontwikkeling van de groepsleerkracht 
een centrale rol. Daarbij is een cultuur van samenwerking essentieel. Leerkrachten nemen de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling en worden hierbij ondersteund en 
aangestuurd door de schoolleiders.  

Verbeteracties 

1. Bij het prioriteren, vaststellen en uitwerken van de verbetertrajecten voor het volgend 
schooljaar worden alle teamleden betrokken (eigenaarschap). De schoolleider stelt 
vervolgens het jaarplan op. Voor het schooljaar ’13-’14 ligt de nadruk op consolideren van de 
verbetertrajecten; 

2. Op elke school wordt gewerkt met kwaliteitskaarten en de beleidscyclus ‘Plan-do-check-act’;  
3. Tijdens de ‘Do-fase’ vinden lesobservaties plaats om leerkrachten van elkaar te laten leren en 

elkaar feedback te geven; 
4. Leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk lessen voor te bereiden. 

Daarbij wisselen ze ervaringen en ‘best practices’ uit; 
5. Er worden korte en effectieve teammeetings georganiseerd, waarin leerkrachten en 

schoolleiders leerlingresultaten bespreken en verbeteracties afspreken; 

520

525

530

535

540

545

Eindtoets 2012 en 2013

2013

2012
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6. Schoolleiders zijn sterk aanwezig op de werkvloer en in de les. Een groot deel van hun tijd 
besteden zij aan leerkrachten en de verbetering van onderwijskwaliteit. 

Arrangementen vanuit de inspectie 

De inspectie heeft in december 2013 de volgende basisarrangementen toegekend: 
 

School Arrangement 

Den Aldenhaag Basisarrangement 

De Bloesem Basisarrangement 

De Boogerd Basisarrangement 

De Hoge Hof Basisarrangement met attendering 
De Daverhof Basisarrangement met waarschuwing 

Kastanjepoort Basisarrangement 

De Klepper Basisarrangement 
Koningin Beatrixschool Basisarrangement 

De Meent Basisarrangement met attendering 

PWA Basisarrangement 

De Regenboog Basisarrangement met waarschuwing 
De Sterappel Basisarrangement 

Wiekslag Basisarrangement met attendering 

Tot slot 

De scholen Hoge Hof, Daverhof, Regenboog, Wiekslag en De Meent blijven in 2014 onder intensieve 
aandacht van de domeinmanager onderwijs. 
 

2.2.2 LOVS-scores 
Bij de tussenopbrengsten maakt het bestuur gebruik van de Cito-resultaten. Het bestuur maakt naast 
de opbrengsten voor de vakgebieden met inspectienorm (technisch lezen, begrijpend lezen en 
rekenen-wiskunde) ook de vakken spelling, woordenschat, taal en rekenen voor kleuters inzichtelijk. 
En hanteert daarbij de bestuursnorm: 65% van de leerlingen scoort niveau I, II of III. 
 
In onderstaand schema staan de scores van de scholen afgezet tegen de inspectienorm. Drie 
opmerkingen zijn van belang bij het interpreteren van de cijfers: 

1. Op de scholen Wiekslag, Klepper en Kastanjepoort (regulier) worden de scores beïnvloed 
door het kleine aantal leerlingen dat de toets heeft gemaakt; 

2. In het schooljaar 2012-2013 hebben de meeste scholen zich gericht op het vakgebied 
‘spelling’. Het curriculum is waar nodig aangepast, scholing heeft plaatsgevonden of vindt 
plaats en met name het werken met groepsplannen is uitgewerkt en 

3. In het schema zijn de opbrengsten van Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters 
toegevoegd. Deze toetsen kennen geen inspectienorm. Het bestuur hanteert hier de 
vaardigheidsniveaus die de toetsen aangeven. De toetsen zijn in het schema toegevoegd, 
omdat ze een indicatie geven over de vaardigheden van de kleuters (instroom). 
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Cito Tussenopbrengsten E-2012/2013 (juni 2013) 
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Den Aldenhaag <15                     

Beatrixschool <15                     

Bloesem <15                     

Boogerd >15         
 

          

Daverhof <15                     

Hoge Hof <15                     

Kastanjepoort-regulier <15 ???                   

Kastanjepoort-Leonardo <15                 - - 

Klepper <15                     

Meent <15                     

PWA <15 
 

                  

Regenboog <15                     

Sterappel <15                     

Wiekslag <15                     
Opmerking: ???  = onbekende score 

 

 Vooruitblik/acties 

 Algemeen (geformuleerd in het jaarplan van schooljaar 2013-2014):  
 Eigenaarschap bij de leerkrachten is belangrijk; 
 Focus van schoolleider, intern adviseur en (waar nodig) domeinmanager dient te liggen 

op het handelen van de leerkracht in de interactie met de leerling(en); 
 ‘Wat werkt’: resultaatverplichtingen met de leerkrachten aangaan en 
 Klassenbezoeken afleggen; 
 Leerkrachten begeleiden en ondersteunen met inhoudelijke adviezen; 
 Werken aan een doorgaande lijn en 
 Ouders betrekken bij de verbetertrajecten. 

 

 BasisBuren-breed: Focus op technisch en begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en 
spelling. Voor de betreffende scholen verplichte schoolverbetertrajecten; 

 Focus op doelstelling 4 van het jaarplan onderwijsbeleid 2013-2014: ‘leesbevordering als 
prioriteit’; 

 Technisch, begrijpend lezen en spelling onderwerp maken van de BasisBuren-academie. 
Goede praktijkvoorbeelden met elkaar delen.  
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2.3  Leerlingaantallen en prognoses 
 
De gegevens over de leerlingaantallen zoals die bekend zijn op 31-12-2013 

School Teldatum 
1-10-2011 

Teldatum 
1-10-2012 

Teldatum 
1-10-2013 

Teldatum 
1-10-2014 
prognose 

Aantal 
geboortes 

2009 

Aantal 
geboortes 

2010 

Aantal 
geboortes 

2011 

Aldenhaag 151 143 126 115 15 15 20 
Beatrixschool 256 239 231 229 36 32 29 

Bloesem 114 104 95 84 22 18 11 

Boogerd 131 122 139 150 57 38 42 

Daverhof 153 137 127 120 16 12 6 
Hoge Hof 77 70 64 57 2 0 2 

Kastanjepoort 93 112 109 102 6 4 3 

Klepper 71 60 53 60 4 5 5 
Meent 105 106 105 83 4 5 2 

PWA 322 289 277 279 31 39 28 

Regenboog 153 163 156 144 21 23 26 

Sterappel 262 235 216 191 57 86 68 

Wiekslag 39 40 39 39 6 9 4 

Totaal 1927 1820 1737 1658 277 286 246 

 
Enkele conclusies naar aanleiding van dit overzicht: 

 Krimp tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012: 107 leerlingen; 

 Krimp tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013: 83 leerlingen;  

 Te verwachten krimp tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014: 84 leerlingen; 

 In 2014 zal een start gemaakt worden met beleid dat gericht is op deze krimp. 
 
Op basis van de leerlinggegevens zoals van toepassing op 1 oktober 2013, de bevolkingsaantallen 
voor de leeftijden 0, 1, 2, 3 jaar per 2013 volgens de gegevens van het CBS en een berekening van het 
gemiddelde belangstellingspercentage van leerlingen in de gemeente Buren van circa 68% is er een 
eenvoudige leerlingprognose voor de komende vier jaar opgesteld. Dit model houdt geen rekening 
met zij-instroom of – uitstroom. 
 

Teldatum Prognose leerlingaantallen 

1-10-2014 1653 

1-10-2015 1615 

1-10-2016 1540 
1-10-2017 1506 
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3   OVER ONZE MEDEWERKERS 

3.1  Algemeen 
Onze leerlingen hebben behoefte aan goed taal- en leesonderwijs, een goed pedagogisch klimaat in 
de groep en de school en aandacht voor de extra onderwijsbehoeften.  
Om hieraan tegemoet te komen dienen onze  leerkrachten over de volgende kennis en vaardigheden 
te beschikken:  

 het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de groep en school; 

 vaardig zijn in klassenmanagement en het toepassen van het directe instructiemodel; 

 kennis hebben van taal- en leesdidactiek. En deze kunnen toepassen; 

 kennis hebben en vaardig zijn in het omgaan met gedragsproblemen en 

 tegemoet komen aan de behoeften van excellente leerlingen. 
 
Daarnaast dienen de leerkrachten die op onze kleine scholen werken dit ook toe te passen in 
combinatiegroepen van twee of zelfs drie groepen. 

3.2 Personeelsinstrumenten 
Om onze medewerkers toe te rusten voor hun taak beschikt BasisBuren over verschillende 
personeelsinstrumenten, zoals: de gesprekscyclus, mobiliteitsbeleid, leeftijdsbewust 
personeelsbeleid; loopbaanontwikkeling , introductie/begeleiding en coaching, functiewaardering 
LB-leerkracht, ziekteverzuimbeleid, Arbobeleid, professionaliserings- en ontwikkelingsbeleid, 
taakbeleid en personeelsbeheer. Dit alles aangestuurd door de domeinmanager Personeel. 

3.3  Personeelsgegevens  
 Overzicht personeelsaantallen (peildatum 31-12-2013)  

Functie Aantallen 

Schoolleiders 13 

Onderwijspersoneel 116 

Onderwijs ondersteunend personeel  
(inclusief medewerkers bestuursbureau) 

19 

3.4 Functiemix 
Op de peildatum 31-12-2013 waren 26 personeelsleden ingeschaald in de LB-functie. 

3.5 Ziekteverzuim  
Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2013 uitgekomen op 5,26% en is daarmee lager dan het  
verzuimpercentage in 2011 (6,2%) en 2012 (5,75%). 
Het percentage van 2013 ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde percentage voor 2012 van 
6,5% (gegevens van het Vervangingsfonds).  
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4 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2013? 

4.1 Algemeen 
Net als voorgaande jaren is 2013 een jaar geweest waarin veel activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Zowel op de gebieden onderwijs, personeel als organisatie en beheers. In de volgende hoofdstukken 
wordt een beschrijving gegeven van de vele activiteiten. 

4.2 Activiteiten die verband houden met onderwijsbeleid 
 

4.2.1 DE OPBRENGSTEN  
De resultaten van de scholen met specifieke aandacht 
Tijdens de bespreking van de Citotoetsen van juni ’13 bleek dat de opbrengsten van De Daverhof, De 
Meent en Hoge Hof verbeterd waren ten opzichte van de voorgaande toetsen. Op de drie scholen 
hebben verschillende verbetertrajecten plaatsgevonden. Hieronder volgt een korte schets van die 
trajecten. 
 

De Daverhof 

Direct aan het begin van het schooljaar (augustus 2012)  is een grondige analyse uitgevoerd door 
Marc van der Pol van het APS. Deze analyse is besproken binnen het bestuur, met het team, de 
medezeggenschapsraad en de ouders. Vervolgens zijn verbetertrajecten opgesteld en uitgevoerd 
conform de werkwijze van Tenkai. Halverwege het schooljaar heeft Erwin Hiddingh (schoolleider van 
De Regenboog) het schoolleiderschap van Kees van Dam tijdelijk overgenomen. Onder zijn leiding en 
in latere instantie met ondersteuning van Jacqueline de Fouw, voor wat betreft het traject van 
Tenkai, heeft het team een professionele ontwikkeling doorgemaakt op drie aspecten: samen 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs,  eigenaar zijn van de onderwijskundige 
ontwikkeling en een toegenomen zelfvertrouwen. 
Wat betreft het schooljaar ’13-’14: Henriëtte van de Sluis is de nieuwe schoolleider. Onder haar 
leiding zal het Tenkai-traject, in aangepaste vorm, voortgezet worden. 
 
De Meent 

In de loop van het schooljaar blijkt dat de kwaliteit van de leerkrachten wat betreft het geven van 
instructie en het differentiëren van leerstof en werkwijze zeer divers is. Ook is er nauwelijks 
collegiale afstemming tussen de leerkrachten van de verschillende bouwen. Wanneer dan ook de 
resultaten van de Cito-middenmeting tegenvallen, onderneemt het bestuur actie. Op de eerste 
plaats werden de leerkrachten geïnformeerd over de zorgen van het bestuur en werden zij 
verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Vervolgens heeft elke leerkracht voor 
de groep een groepsplan opgesteld met concreet geformuleerde resultaten voor de Cito-eindmeting 
van juni ’13. Tussentijds hebben leerkrachten het bestuur geïnformeerd over de voortgang van het 
groepsplan. De opbrengsten van de Cito-eindmeting zijn met het bestuur besproken. Vastgesteld 
werd dat de geformuleerde doelen behaald waren! 
In het komend schooljaar vindt er een wisseling van schoolleider en intern adviseur plaats. Gerrie 
Amperse neemt de taak over van Patricia van den Broek en Cora Ambtman wordt de nieuwe intern 
adviseur. Uiteraard dient de aanpak van het afgelopen half jaar gecontinueerd te worden. Met name 
de uitvoering van het groepsplan in de klas dient gevolgd te worden. De domeinmanager onderwijs 
zal toezien op de continuering van deze aanpak. 
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Hoge Hof  

In de afgelopen twee jaar is, onder begeleiding van een rekenspecialist, een rekenverbetertraject 
uitgevoerd. De resultaten van de Citotoetsen lieten onvoldoende verbetering zien. Daarom is 
besloten nog één jaar te investeren in een rekenverbetertraject. Daarvoor is een andere 
rekenspecialist ingezet die vooral feedback gegeven heeft over de uitvoering van de rekenles in de 
groep.  
Vanwege het zwangerschapsverlof  van Krista Vreeswijk heeft Henriëtte van de Sluis tijdelijk het 
schoolleiderschap waargenomen. In die periode is Marianne Franse (LB-leerkracht met specialisatie 
taal/lezen) ingezet om teamleden te ondersteunen bij het spellingonderwijs. 
Uit de opbrengsten van de Cito-eindmeting bleek dat er vooruitgang is geboekt bij de betreffende 
vakken. 
Vanaf schooljaar ’13-’14 neemt Hanneke Schalkwijk het schoolleiderschap over. De onderwijskundige 
ontwikkelingen zullen gericht zijn op: borging van het reken- en spellingonderwijs, profilering van de 
school en de uitbreiding van de Leonardoschool (oriëntatie en besluitvormingsfase!) op de locatie 
Hoge Hof. 
 

PWA 

De PWA was geen school met specifieke aandacht vanwege tegenvallende resultaten, maar omdat 
de resultaten, op grond van de leerlingpopulatie, ambitieuzer moeten zijn. Het team van de school 
heeft daarom verschillende acties ondernomen, zoals: het opstellen van een plusprogramma en het 
aanwijzen van een kartrekker voor dit programma. De uitvoering van het plusprogramma in de groep 
is nog onvoldoende sterk en breed gedragen door de teamleden. Voor volgend schooljaar zal dit een 
aandachtspunt zijn.  
Daarnaast kende het onderwijs in de onderbouw te weinig georganiseerdheid en structuur. Wat dit 
laatste betreft is met behulp van een ervaren ob-leerkracht (invaller) én de inzet van een externe OB-
specialist een eerste start gemaakt. Voor komend schooljaar zal dit traject voortgezet worden. 
 

4.2.2 De audits 
De interne of externe audit is een krachtig middel om leerkrachten zelf na te laten gaan ‘doen wij wat 
we zeggen dat we doen?’ Het geeft hen inzicht hoe schoolafspraken (vastgelegd in kwaliteitskaarten) 
in de verschillende groepen/bouwen uitgevoerd worden. Naast dit inzicht, maakt het de teamleden 
ook onderling verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Om die reden heeft de domeinmanager onderwijs dit onderwerp opgenomen in het bestuurlijk 
onderwijskundig jaarplan. 
Tijdens de thematische bijeenkomst van 18 september ’12 hebben schoolleiders en intern adviseur 
het thema interne of externe audit besproken. Daarbij is gebruik gemaakt van een notitie over dit 
onderwerp. Tot slot is afgesproken dat iedere school een audit in dit schooljaar uitvoert. 
Slechts enkele scholen hebben een audit uitgevoerd en zijn positief over de resultaten van een 
dergelijke audit. Voor de andere scholen had dit onderwerp een lage prioriteit ten opzichte van de 
schoolspecifieke onderwerpen. Ook voor het volgend schooljaar zal de domeinmanager het inzetten 
van een audit blijven promoten bij de schoolleiders. 
 

4.2.3  Expertise delen groep 1-2 
Er zijn vier bijeenkomsten voor de leerkrachten van groep 1-2 gehouden. Met als onderwerpen: 
software voor het werken met touchscreens, beredeneerd aanbod voor taal, grove en fijne motoriek 
en meten en meetkunde. 
Inmiddels ligt de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten bij de leerkrachten. De 
domeinmanager onderwijs is regievoerder. 
Omdat deze bijeenkomsten door de leerkrachten worden gewaardeerd en het een laagdrempelige 
manier is om expertise met elkaar te delen, hebben de schoolleiders en het bestuur besloten om 
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dergelijke bijeenkomsten ook voor leerkrachten van de middenbouw en bovenbouw te organiseren. 
Een eerste bijeenkomst voor leerkrachten van de bovenbouw heeft plaatsgevonden op 26 juni ’13 en 
had als onderwerp: social media. Helaas was de opkomst voor deze bijeenkomst laag. De 
belangrijkste oorzaak daarvoor lag in de late planning in het schooljaar.  
Voor het schooljaar 2013-2014 zijn inmiddels drie data gepland voor bijeenkomsten van de 
leerkrachten van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  
 

4.2.4  Werken met touchscreens 
In alle groepen 1-2 zijn aan het begin van het schooljaar touchscreens geplaatst. Vervolgens zijn de 
scholingsbehoeften van de leerkrachten geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie hebben 
Anda Kars en Michel Zirkzee (kartrekkers ICT) scholing verzorgd. Vervolgens hebben zij nog 
ingespeeld op specifieke scholingswensen en met enkele leerkrachten van de onderbouw hebben zij 
op de NOT nieuwe mogelijkheden voor geschikte software verkend. Inmiddels wordt het werken met 
touchscreens in, nagenoeg alle groepen toegepast. 
 

4.2.5 Netwerkbijeenkomsten ICT 
Anda Kars en Michel Zirkzee hebben twee netwerkbijeenkomsten voor de ICT-contactpersonen 
georganiseerd. Daarin zijn verschillende volgende onderwerpen aan bod gekomen, zoals:  werken 
met touchscreens, social media, ICT vaardigheden van leerkrachten, gebruik van intranet en Y-schijf, 
leerlijn basisvaardigheden voor de leerlingen en een algehele bespreking van problemen en tips.  
Aanbevelingen voor het schooljaar ’13-’14:  continuering van de netwerkbijeenkomsten en afspraken 
maken met de schoolleiders over deelname aan de bijeenkomsten.  
 

4.2.6 Spelling 
Op verschillende scholen is gewerkt aan het schoolverbetertraject Spelling. Onder begeleiding van 
een externe taalspecialist. Deze trajecten bestonden uit twee delen: scholing en werken met 
groepsplannen. De doelstelling was dat 65% van de leerlingen niveau I, II of III scoort. 
De resultaten van de Citotoetsen van juni ’13 voor de groepen 3 tot en met 7: 
Den Aldenhaag  doelstelling gehaald in de groepen 3, 4 en 5; 
Bloesem  doelstelling gehaald in de groepen 3, 4 en 6; 
Boogerd    doelstelling gehaald in groep 4; 
Hoge Hof  doelstelling gehaald in de groepen 3, 4 en 5; 
De Meent    doelstelling gehaald in de groepen 4, 5, 6 en 7; 
PWA     doelstelling gehaald in de groepen 3 tot en met 6; 
Regenboog    doelstelling gehaald in de groepen 3, 4, 5 en 7; 
De Sterappel    doelstelling gehaald in de groepen 3, 4 en 7; 
Wiekslag    doelstelling gehaald in de groepen 3, 6 en 7 (let op: kleine groepen!)  
Het valt op dat op veel scholen de doelstellingen niet gehaald worden in de bovenbouw. Voor 
komend schooljaar dient het aanbeveling om per school de resultaten nader te analyseren (door de 
domeinmanager, intern adviseur en schoolleider) en het verbetertraject te continueren. Met de 
focus op het aanbod in de bovenbouw. 
 

4.2.7 Referentieniveaus 
Tijdens een thematische bijeenkomst voor schoolleiders en intern adviseurs heeft een extern 
deskundige de stand van zaken rondom de referentieniveaus toegelicht. Op basis van die toelichting 
hebben de schoolleiders en het bestuur geconstateerd dat de kennis over de referentieniveaus 
voldoende aanwezig is en dat het onderwerp voorlopig geen hoge prioriteit heeft. Uiteraard zullen 
de toekomstige ontwikkelingen worden gevolgd. Tevens is afgesproken dat de domeinmanager 
onderwijs alle medewerkers van BasisBuren informeert over de stand van zaken. Dat is gebeurd, 
middels de nieuwsbrief  ‘Tweets’, op 6 december 2012. 
 



 

Pagina 18 van 37 
 

4.2.8 Zomerschool 
De periode tot aan de kerstvakantie van ’12 is gebruikt voor beleidsontwikkeling. Dit heeft 
geresulteerd in een beleidsnotitie die in december 2012 door de schoolleiders en het bestuur is 
vastgesteld en daarop heeft het bestuur besloten de tweede fase van de invoering in te gaan. In deze 
fase (gepland in de maanden januari en februari ’13) is de financiële onderbouwing verkend evenals 
de belangstelling voor deelname aan de zomerschool bij ouders en leerkrachten. Er zijn gesprekken 
geweest met de gemeente Buren en Tiel en verschillende leerkrachten reageerden positief op de 
oproep om in de zomerschool werkzaam te zijn.  
Bij de ouders was de respons gering. Slechts vier ouders hebben hun belangstelling om deel te 
nemen aan de zomerschool kenbaar gemaakt. Om deze reden heeft het bestuur in februari besloten 
om de zomerschool ’13 niet door te laten gaan. 
 

4.2.9 Sociaal emotionele ontwikkeling 
Inmiddels heeft elke school een methode sociaal emotionele vorming die voldoet aan de kerndoelen. 
Ook heeft elke school een instrument om het welbevinden van kinderen in kaart te brengen en te 
volgen. Het gaat dan in de meeste gevallen om de instrumenten Scol of Viseon. De opbrengsten van 
de volgsystemen zijn besproken tijdens de halfjaarlijkse opbrengstgesprekken met het bestuur. 
 
Voor het tweede schooljaar op rij heeft een leerkracht met kennis en ervaring op het gebied van 
sociaal emotionele ontwikkeling schoolteams, leerkrachten en individuele kinderen ondersteund 
en/of begeleid bij kleine vraagstukken of problemen. Uit de evaluaties blijkt dat betrokkenen 
tevreden zijn over haar inzet en resultaten. Haar werkzaamheden worden dan ook gecontinueerd. 
 
Met ingang van 1 juli 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van de Meldcode Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling. Een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling.  
Inmiddels heeft elke school de meldcode in bezit en zijn de teamleden over dit stappenplan 
geïnformeerd. Vervolgens hebben de schoolleiders en het bestuur besloten dat er 
scholingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Vanuit de BasisBuren-academie.  
Wanneer schoolleiders en of leerkrachten vragen over de meldcode of specifieke ondersteunings-
behoeften hebben, kunnen zij in eerste instantie een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de 
school. Mochten er vragen of ondersteuningsbehoeften blijven bestaan, dan is een gespecialiseerde 
intern adviseur beschikbaar om als vraagbaak of ondersteuner ingezet te worden. Deze adviseur is 
tevens contactpersoon namens BasisBuren bij het Jeugd preventie netwerk (JPN). 
 

4.2.10 Onderzoekende houding 
In december ’12 heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de projectmedewerker van 
het Wetenschapsknooppunt van de Wageningen University. Tijdens dat gesprek zijn de ambities van 
BasisBuren en de universiteit verkend en uitgesproken. Scholen van BasisBuren zijn vervolgens 
uitgenodigd om deel te nemen aan expertbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden, onder 
begeleiding van een hoogleraar, diverse thema’s uitgewerkt en toepasbaar gemaakt om te gebruiken 
binnen de school. In het afgelopen jaar heeft vooral De Sterappel gebruik gemaakt van dit aanbod. 
 
De domeinmanager onderwijs heeft deelgenomen aan vier netwerkbijeenkomsten van ket 
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek regio Gelderland (KWTG). De bedoeling van dit netwerk is 
kennis delen rondom het onderwerp de onderzoekende houding. Eén van de acties was het in kaart 
brengen van de huidige stand van zaken op onze scholen. Dat is inmiddels gebeurd. 
 
Binnen BasisBuren is ook een ‘klankbordgroep’ geformeerd, bestaande uit schoolleiders en 
leerkrachten. Deze groep heeft als doel het in ontwikkeling brengen van de onderzoekende houding 
van leerlingen op onze scholen. De groep is twee keer bij elkaar geweest. 
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Tot slot heeft de domeinmanager onderwijs ook deel genomen aan twee bijeenkomsten van de 
ontwikkelgroep Onderwijs helpt Onderwijs (OhO). Een in de regio Tiel functionerende groep die als 
doel heeft kant en klare techniekprojecten aan scholen aan te bieden. Daarbij wordt de uitvoering 
van de projecten verzorgd door een Pabo-student en leerlingen van een Mbo-school. 
 
Diverse scholen hebben belangstelling voor het werken met techniekprojecten, maar van een 
BasisBuren-breed draagvlak is geen sprake. De beginsituatie van de scholen is te verschillend en er is 
nauwelijks financiële en/of personele facilitering.  
Toch is de verwachting dat in de komende jaren meer urgentie en prioriteit vanuit politiek en 
bedrijfsleven richting het primair onderwijs zal komen om het techniekonderwijs te bevorderen. Het 
verdient dan ook aanbeveling om volgend schooljaar het thema De onderzoekende houding te 
continueren. 
 

4.2.11  Werken met groepsplannen 
Een goede leerkracht bezit niet alleen goede instructievaardigheden, maar kan ook differentiëren in 
lesaanbod en werkwijzen. Om dit laatste te kunnen zijn de volgende vaardigheden voor een 
leerkracht van belang: de onderwijsbehoeften van leerlingen analyseren aan de hand van de 
toetsresultaten, doelen stellen voor het komende half jaar en in kaart brengen welke 
instructiebehoeften, materialen, pedagogische aandacht, etc. een leerling nodig heeft. Daarbij de 
leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften samen in een groep zetten.  
Een uitstekende middel om dit te doen is het werken met groepsplannen. Inmiddels wordt het 
werken met groepsplannen op iedere school van BasisBuren geïmplementeerd. Voor verschillende 
vakken. Zo hebben scholen gekozen voor spelling of rekenen. In de meeste gevallen ook met 
ondersteuning van een externe deskundige. 
In dit schooljaar is Erna Koopman met teams van meerdere scholen, zoals: Regenboog, Sterappel, 
Boogerd en Meent gestart met ‘groepsplannen voor kleuters’. 
Uit de begeleiding van de scholen met specifieke aandacht is geleerd dat het niet alleen belangrijk is 
om de groepsplannen op te stellen, maar dat de daadwerkelijke uitvoering prioriteit moet hebben!  
De uitvoering van de plannen in de praktijk blijkt voor leerkrachten weerbarstiger. Voor het volgend 
schooljaar moet de focus van schoolleiders, intern adviseurs en in sommige gevallen domeinmanager 
onderwijs liggen op de uitvoering van de groepsplannen in de groep. Met leerkrachten de 
resultaatverplichtingen vaststellen en de voortgang monitoren. 
 

4.2.12  Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs 
Wat betreft het onderwerp ouderbetrokkenheid zijn diverse activiteiten uitgevoerd, zoals: het 
herformuleren van de visie van BasisBuren, het bezoeken van een conferentie van het CPS en het 
organiseren van een studiedag voor alle medewerkers over het onderwerp ouderbetrokkenheid. 
Om ouders te informeren over de ontwikkelingen rondom passend onderwijs is wederom, op 31 
oktober ’12, een ouderforum georganiseerd.  
Er is dit schooljaar geen kwaliteitskaart opgesteld over de rollen van ouders en school met betrekking 
tot de zorgplicht. In deze fase van de ontwikkelingen binnen BePO is dit nog te vroeg. 
Voor de komende jaren dient het onderwerp ouderbetrokkenheid op de agenda van BasisBuren en 
de scholen te blijven staan. Betrokkenheid, inbreng en verantwoordelijkheid van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind heeft een positief effect op de resultaten van het kind.  
 
Wat betreft de participatie van BasisBuren aan de ontwikkelingen binnen BePO kan gemeld worden 
dat BasisBuren tot februari ’13 in het bestuur van het samenwerkingsverband heeft geparticipeerd. 
Nu het samenwerkingsverband formeel een coöperatieve vereniging is geworden, nemen de 
domeinmanager onderwijs, de coördinator Leonardo-onderwijs en enkele leerkrachten deel aan de 
themagroep Meer en Hoogbegaafde leerlingen en levert de domeinmanager input bij de themagroep 
Toewijzing van middelen. De domeinmanager maakt ook deel uit van de expertisegroep Onderwijs. 
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4.2.13 En verder…. 
 Op 1 juli 2013 heeft elke school bij het samenwerkingsverband een eerste concept van het 

schoolondersteuningsprofiel ingediend; 

 Heeft het team van de Kastanjepoort deelgenomen aan het landelijke excellentietraject om 

in aanmerking te komen voor het predicaat excellente school; 

 Is de PWA-school gecertificeerd als MI-school; 

 Wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het Talent Center; 

 Verkopen leerlingen van De Klepper hun zelf verbouwde groenten uit de schooltuin en 

 Heeft op de Regenboog de Prismagroep gefunctioneerd. Naar tevredenheid van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. 

4.2.14 De doelen voor 2014 
De schoolleiders hebben, op grond van de aanbevelingen uit het Jaarverslag ’12-‘13 en SWOT-
analyse, de volgende doelstellingen voor het schooljaar ’13-’14 geformuleerd: 
1.   Elke school vertelt over de schoolontwikkeling. Dit wordt gepland als agendapunt voor het SL- 
      overleg (kennisdeling); 
2.   Iedere school heeft een planningsdocument Ouderbetrokkenheid;  
3.   Medewerkers van BasisBuren zijn actief in verschillende werkgroepen van BePO (actieve  
      participatie passend onderwijs); 
4.   Er zijn netwerkbijeenkomsten voor de leerkrachten van onder-, midden- en bovenbouw (peer  
      learning); 
5.   De domeinmanager onderwijs vervult een makelaarsrol: koppelen van scholen om expertises te  
      delen; 
6.   Iedere school heeft een overzicht van de beschikbare expertises en deelt dit met andere scholen. 
      Expertise wordt ingezet op scholen (bijv. leesbegeleiding); 
7.   Scholen hebben een functionerende schoolbibliotheek; 
8.   Elke school werkt met groepsplannen. Voor minimaal twee vakken. Op de kleine scholen wordt  
      gewerkt met individuele leerlijnen; 
9.   Er is aandacht voor implementatie en borging van schoolspecifieke verbetertrajecten en 
10. Vanuit het bestuur: uitbreiding van de Leonardoschool. 

Waar we voor gaan in 2013-2014 

‘Een goed georganiseerde school met een sterk onderwijskundig beleid, 
waarbinnen de leraren ertoe doen. Zij maken het verschil!’ 

 
Het motto van 2013-2014 is: 

 
‘KENNIS IS MACHT, KENNIS DELEN IS KRACHT’ 
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4.3 Activiteiten die verband houden met personeel 
BasisBuren kent een actief beleid op het gebied van doorstroming en mobiliteit van het personeel. 
Daarnaast wordt via de BasisBuren Academie geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs voor de 
klas. Hierbij worden ook eigen mensen ingezet, die vanuit hun ervaring of expertise een bijeenkomst 
verzorgen.  

Mobiliteit 
In 2013 zijn twee medewerkers met pensioen gegaan en hebben twee medewerkers ontslag 
gekregen op eigen verzoek. Acht medewerkers hebben taakvermindering gevraagd, waarvan het 
grootste deel i.v.m. geboorte van kind.  
 
Ook dit jaar zijn er redelijk veel mensen op een andere school gaan werken. Voor een deel ging het 
initiatief van hen zelf uit. Voor een ander deel is, in geval van terugloop formatie, met teams 
gesproken wie voor mobiliteit in aanmerking wilde komen. Totaal zijn er acht vaste leerkrachten  op 
een andere locatie terecht gekomen. 
 
Omdat het niet alleen voor leerkrachten, maar voor iedereen goed is om eens van werkplek te 
veranderen, zijn dit jaar ook zes schoolleiders van school gewisseld. Hiermee onderstrepen we de 
notitie  ‘positieve mobiliteit’  die ook met de GMR besproken is. 
 
Naast bovenstaande hebben ook dit jaar weer wisselingen plaats gevonden in de werplekken van 
intern adviseurs en onderwijsassistenten.  

Scholing 
Op het gebied van scholing zijn er team- en individuele scholingen. Bij de laatste categorie wordt 
ieder jaar door een paar medewerkers de lerarenbeurs ingezet, In 2013 zijn dat er vijf. Ook wordt 
gebruik gemaakt van het aanbod van de Basis Buren Academie. Hier verzorgen eigen leerkrachten 
met een speciale expertise, of opleiding  bijvoorbeeld workshops voor de eigen medewerkers. 
Daarnaast kennen we ook de Meet & Greets voor alle leerkrachten. Op deze bijeenkomsten worden 
iedere keer per bouw onderwerpen van uiteenlopende aard met elkaar besproken. Hier geldt het 
principe ‘halen en brengen’, we leren van elkaar. Een leerkracht en een schoolleider hebben de  
tweejarige schoolleidersopleiding  met goed gevolg afgerond.   
 
Voor alle medewerkers is in juni een studiedag geweest. Het onderwerp was ‘Ouderbetrokkenheid – 
grenzen verleggen’. Hierbij waren ook ouders van de GMR uitgenodigd. 

Personeel 
In het jaar 2013- 2014  kon er  8 fte  minder formatie ingezet worden. Oorzaken zijn het teruglopen 
van het aantal leerlingen en een te ruime inzet van het afgelopen jaar. De terugloop bedroeg 
ongeveer 80 leerlingen. Beide zorgden voor  4 fte  minder inzet dan het jaar daarvoor, maar er werd 
nog steeds extra ruimte gecreëerd om leerkrachten en onderwijsassistenten in te zetten  voor extra 
ondersteuning, lastige formatieve kwesties,  sociale vaardigheidstrainingen, Leonardo-onderwijs etc. 
 
Ziekte- en re-integratietrajecten hadden veel aandacht. Hierbij worden zowel interne als externe 
deskundigen ingeschakeld. Er zijn goede contacten en afspraken met onze bedrijfsarts. Vanaf januari 
2013 werken we met een zelfstandig bedrijfsarts die zijn spreekuren houdt op het bestuursbureau. 
De ervaringen hiermee zijn goed; de lijnen zijn kort, regelmatig komen medewerkers samen met de 
schoolleider om te spreken over de re-integratie. Ook zijn er van zulke gesprekken geweest om uitval 
te voorkomen. Soms wordt ook gebruik gemaakt van het spreekuur van een collega bestuur en 
andersom. Regelmatig wordt medewerkers ook coaching aangeboden om uitval te voorkomen. Het 
afgelopen jaar hebben drie medewerkers coachingsgesprekken gehad met een 
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bedrijfsmaatschappelijk werker die regelmatig ingeschakeld wordt. Alle drie zijn aan het werk 
gebleven. Het verzuimpercentage bedroeg in 2013  5,35%, in 2012 was dat 5,75 %, en in 2011 6,2 %. 
De hoogte van het verzuim is lager dan het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk wordt het voor 
kleinere besturen die samen gaan werken mogelijk om eigen risicodrager te worden. Voor 
BasisBuren  lijkt een vorm van eigen risico aantrekkelijk. In 2012 zijn daarover gesprekken geweest 
met collega besturen, maar dat heeft niet geleid tot concrete afspraken. 
In 2010 is een begin gemaakt met de functiemix. In 2013 zijn er weer vier medewerkers benoemd als 
LB leerkracht. Een LB leerkracht heeft dit jaar haar loopbaan beëindigd . In totaal zijn er nu 26 binnen 
onze stichting werkzaam.  

4.4 Activiteiten die verband houden met Organisatie en beheer 

Renovatie 
Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de gang van zaken rond de geplande renovatie 
van de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem  
Nadat de gemeenteraad aan het begin van het jaar het besluit heeft genomen dat de renovatie in 
principe moet gaan plaatsvinden op basis van de budgetten Groot Onderhoud, zoals die in het MJOP 
van de gemeente Buren  zijn opgenomen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders  
besloten dat dit moet gebeuren via een “Design en Construct” methode. Dit houdt in dat aan de 
hand van een speciale   “vraagspecificatie” combinaties van aannemers en architecten worden 
gevraagd plannen en een begroting in te dienen. 
Met deze methode hoopt men o.a. de expertise en het innovatieve vermogen van de combinatie(s) 
optimaal te kunnen gebruiken, zowel qua renovatie en onderhoud als wat betreft de gewenste 
onderwijskundige aanpassingen.  
Dit  proces heeft door het hele jaar heen gelopen en o.a. geleid tot de eerder genoemde 
‘vraagspecificatie’, uitnodigen van combinaties van aannemers en architecten, ingediende plannen 
en offertes en de beoordeling van de plannen door een beoordelingscommissie.  
De beoordelingscommissie is gekomen met een eensluidend advies  aan de gemeente.  
Helaas is de intentie niet gehaald om aan het einde van het jaar het proces af te ronden met een 
voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Het College heeft 
gemeend dit te moeten uitstellen. 
Het voorstel is nu zelfs opgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 

Beheer 
De afwikkeling van de oplevering van de Brede School in Maurik, waar de obs.   
de Boogerd een onderdeel van uit maakt, heeft ook in 2013 weer veel voeten in de aarde gehad. 
Veel zaken hebben als opleverpunt nog de aandacht ge kregen en inmiddels heeft de gemeente een 
adviseur in de arm genomen om deze langlopende zaak nu eindelijk af te ronden. 
In dit proces heeft vooral de technische installatie van het gebouw veel aandacht nodig. Voortdurend 
is er sprake van problemen en zijn er vragen m.b.t. de technische installatie. 
Streven is nu om uiterlijk augustus 2014 de oplevering af te ronden en het gebouw over te dragen 
aan een Beheerstichting. 
 
De problemen op de Koningin Beatrixschool in Buren met betrekking tot de gevels zijn samen met de 
gemeente verder aangepakt. Na vaststelling van het feit dat er sprake is van een constructiefout bij 
de bouw van de school, zijn alle gevels van de school geïnspecteerd. Daarbij is naar voren gekomen 
dat ook de vierde gevel aan de voorzijde vervangen dient te worden. Dit is inmiddels gebeurd.  
Alle andere gevels zijn bij de inspectie, waar mogelijk, direct aangepakt bijvoorbeeld door het 
vervangen van rotte balken en het plaatsen van nieuwe boeiboorden. Eén zijgevel moet in zijn geheel 
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nog worden vervangen net als de complete achtergevel bij de achteringang van de school. Deze 
werkzaamheden zullen in 2014 worden uitgevoerd. 
 
Vanaf de bouw van de  Regenboog in Ingen zijn er problemen geweest met de technische  installatie 
van het gebouw. De klimaatbeheersing in het gebouw is al die tijd onderwerp van gesprek geweest. 
BasisBuren heeft daarbij ook op eigen kosten een adviseur in de arm genomen om bij de gemeente 
aan te tonen dat er onvolkomenheden in de installatie zaten. Uiteindelijk is de gemeente  toch 
overstag gegaan en heeft men de installatie in 2 fasen laten aanpassen. 
Dit is in 2 fasen gebeurd, omdat de gemeente de hoop heeft gehad dat de werkzaamheden in de  
eerste fase afdoende zouden  zijn om de installatie naar behoren te laten functioneren. Als heel snel 
is duidelijk geworden dat dit niet het geval was en daarna heeft men besloten om dit jaar het plan in 
zijn geheel uit te voeren, hetgeen nu ook is afgerond. 
 
Het project met de Grontmij om te komen tot een behoorlijke energiebesparing heeft zijn eerste 
volle jaar gekend. Zo ook de deelname aan de landelijke  inkoop van  energie voor het onderwijs. 
De behoorlijk strenge winter met uitloop tot diep in het voorjaar brengt misschien wel een wat 
vertekend beeld naar voren, maar de meetgegevens die we nu hebben kunnen een  prima  richtlijn 
zijn  voor de schoolleiders om zelf verder sturing te geven aan dit project. Met hen is ook een 
afspraak gemaakt om de eventuele bezuinigingen op energie via een verdeelsleutel terug te laten 
vloeien naar de school. 
 
De bestrating van het buitenterrein van de Bloesem in Eck en Wiel  is aangepakt. Daarbij is afzetting 
van de betegeling beter uitgevoerd middels het plaatsen van extra  oploopbanden en is bijzondere 
aandacht besteed aan afloop van het terrein. Ook zijn enkele  speeltoestellen verplaatst en 
vervangen door speeltoestellen die via de ouderraad van de school zijn verkregen. 
 
Vanuit het eigen beheer zijn enkele lokalen van de Daverhof  in Kerk-Avezaath aan de binnenzijde 
opnieuw geschilderd net als alle lokalen op de verdieping van de Regenboog in Ingen. 
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5 ONS HUISHOUDBOEKJE  
      (jaarrekening 2013) 

5.1 Planning- & controlcyclus 
In schooljaar 2012-2013 is begonnen met het opzetten van een planning- & controlcyclus. Aanleiding 
is het saldoverlies op de exploitatierekening van de afgelopen jaren. 
Naast het aantrekken van een controller en het tussentijds bijstellen van de begroting zijn er 
afspraken gemaakt met betrekking tot het budgetbeheer en het verbeteren van de organisatie van 
de financiële administratie. 

5.2 De balans per 31 december 2013 
 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Gebouwen 
Meubilair inventaris 
Apparatuur 
ICT 
Leermiddelen PO 
Overige activa 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Overige vorderingen 
Overlopende activa 
 
 
Liquide middelen 

€ 
 
 

 
 

61.460 
614.701 

27.509 
400.551 
358.796 

15.681 

 
 
 
 
 
 

542.767 
54.467 

 

€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.478.698 
 
 
 
 
 
 
 

597.234 
 

850.268 
 

€ 
 

 
 
 

68.045 
595.872 

1.576 
507.376 
450.712 

15.578 

 
 
 
 
 

 
613.532 

37.652 

 

€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.639.159 
 
 
 
 
 
 

 
651.184 

 
632.538 

Totaal 2.926.200  2.922.881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 25 van 37 
 

 31-12-2013 31-12-2012 

PASSIVA 
 
Stichtingsvermogen 
Algemene reserve 
 
Voorzieningen 
Groot onderhoud gebouwen 
Jubileumgratificatie 
Participatiefonds 
 
Langlopende schulden 
Spaarverlof 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Ministerie OC&W 
Belastingen en premies sociale verz. 
Schulden ter zake van pensioenen 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

€ 
 
 

 
 
 

164.436 
108.110 

29.652 

 
 
 
 
 

124.144 
80.114 

304.407 
102.984 
139.512 
270.914 

 

€ 
 
 

1.533.547 
 
 
 
 

 
302.198 

 
68.380 

 
 
 

 
 

 
 
 

1.022.075 
 
 

€ 
 

 
 
 
 

128.177 
121.328 

95.889 

 
 
 
 
 

133.458 
24.036 

321.386 
101.811 
318.760 
282.812 

 

€ 
 

 
1.323.984 

 
 
 
 
 

345.394 
 

71.240 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.182.263 
 

Totaal 2.926.200  2.922.811 
 

Toelichting op de balans 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Huurverplichtingen 

Op 10 april 2008 is er een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 
mei 2007. De huurovereenkomst zal na het verstrijken van deze periode met 5 jaar worden 
voortgezet. 
Vervolgens wordt de overeenkomst telkens met 5 jaar verlengd. De huurovereenkomst betreft een 
kantoorruimte aan de Erichemseweg 2 te Buren. De huur bedraagt € 2.679 per maand. 
 
Op 12 augustus 2006 zijn huurovereenkomsten afgesloten voor een periode van 72 maanden, 
ingaande op respectievelijk 1 juni 2011 en 1 september 2011. De huurovereenkomst betreft de huur 
van kopieerapparaten. De huurverplichting per kwartaal bedraagt € 5.270 per kwartaal. 

Claim Belastingdienst 

Vanuit de belastingdienst is er een claim gelegd van € 44.161 bij Basis Buren in verband met WIA-
gelden  2007. Deze claim is nog niet definitief en wordt gerechtelijk aangevochten. 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 26 van 37 
 

 

5.3 Staat van baten en lasten over 2013 
 Realisatie 

2013 
Begroting 

2013 
Realisatie 

2012 

Baten 
 
Rijksbijdragen 
Overige overheidsbijdragen en – subsidies 
Overige baten 
 
 

Lasten 
 
Personeelslasten 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Huisvestingslasten 
Overige instellingslasten 
 
 
 
Som baten en lasten 
Financiële baten en lasten 
 
Totaal resultaat 
 
Resultaatbestemming 
Algemene  reserve 
 

€ 
 

8.896.657 
1.960 

299.605 

9.198.122 
 
 
 

7.243.204 
334.529 
814.023 
600.709 

8.992.465 
 
 

205.757 
3.806 

 

209.563 
 
 

209.563 

€ 
 

8.439.961 
- 

121.000 

8.560.961 
 

 
 

6.972.504 
263.534 
745.159 
520.873 

8.502.070 
 
 

58.891 
11.250 

 

70.141 
 
 
 

€ 
 

8.770.302 
35.402 

271.296 

9.077.000 
 
 
 

7.549.720 
312.095 
781.048 
624.651 

9.267.514 
 
 

-190.514 
15.426 

 

-175.088 
 
 

-175.088 
 

 

Analyse 
 In totaal werd er in 2013 voor € 174.068 geïnvesteerd tegen € 439.369 in 2012. De 

vrijgekomen afschrijvingslast in 2013 bedraagt € 334.529 waardoor de investeringen een 
relatief kleine impact hadden op de liquiditeit t.o.v. 2012. Het mutatiesaldo bedraagt 
derhalve € 160.461 negatief. 

 De liquiditeitspositie in 2013 is verbeterd van € 632.538 (2012) naar € 850.268. In totaal een 
stijging ad € 217.730, De stijging kan als volgt verklaard worden: 

 het bedrijfsresultaat (excl. Interest) = € 205.757 
 aanpassingen voor afschrijvingen  (334.529) en voorzieningen (- € 43.196) 

    = € 291.333 
 mutaties in werkkapitaal inzake vorderingen (€ 70.765), overlopende posten 

(- € 16.815), kortlopende schulden (- € 160.188) = - € 106.238 
 ontvangen interest = € 3.806 
 investeringen = - € 174.068 
 mutatiesaldo langlopende schulden inzake spaarverlof = - € 2.860.  

 De Rijksbijdragen OCW zijn hoger uitgevallen (€ 456.696) dan begroot. Dit is vooral te danken 
aan extra middelen (NOA-gelden én het Herfstakkoord)  ad € 374.570. En ook aan verhoogde 
subsidies op basis van de landelijke GPL € 36.000, professionalisering schoolleiding € 18.150 
(niet begroot) en de Prestatiebox € 12.500 t.o.v. het jaarbudget. 

 In tegenstelling tot 2012 (€ 22.172) heeft BasisBuren in 2013 geen bijdrage schoolbegeleiding 
ontvangen van gemeente Buren. Er is ook hier geen rekening mee gehouden in de begroting. 
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 In 2013 werd een lagere bijdrage vanuit het samenwerkingsverband (SWV) ontvangen 
   (€ 103.272) dan in 2012 (€ 170.630) wegens minder aantal leerlingen. Er werd echter 

€ 91.000 begroot. 

 De lonen en salarissen exclusief uitkeringen kwamen uit op € 7.243.596 tegen begroot              
€ 6.996.117. Dit is € 247.479 meer dan begroot ofwel +3,54%. De ontvangen uitkeringen van 
UWV ziektewet en Vervangingsfonds (Vf) inzake personeel bedragen € 280.489 (€ 300.000 = 
begroot; € 476.524 = 2012). In 2013 was er sprake van een afname in declaraties bij Vf. De 
netto overschrijding inclusief uitkeringen bedraagt derhalve € 266.990 t.o.v. het jaarbudget. 
Het gemiddeld aantal werknemers in fte’s per 31-12-2013 is € 113,71 (2012 = 119,92 fte). 

 Er is meer extern personeel ingehuurd dan begroot (€ 90.867 versus € 75.000). Een 
overschrijding van € 15.867 (2012 = € 50.678). Payrollers via Driessen en ingeleend personeel 
(o.a. Lander) hebben voornamelijk hiertoe bijgedragen. 

 De post ‘overige personele lasten’ is overschreden met € 12.262 (2012 = € 56.883), met 
name wegens gemaakte kosten inzake ontslagvergoedingen/outplacement ad € 59.050 
(budget was niet toereikend).   

 Het budget ‘afschrijvingen’ is overschreden met € 70.995 t.o.v. het jaarbudget (2012 = 
41.277). De grootste overschrijding zit met name in ICT (€ 34.000) en Leermiddelen PO (€ 
35.000). In het kader van inrichten van de activa module in het financieel pakket Exact zijn 
correcties betreffende voorgaande jaren uitgevoerd t.l.v. boekjaar 2013. De omvang van deze 
correcties bedraagt € 37.160 (52,34% van de overschrijding); ICT = € 15.562 , Leermiddelen 
PO = € 30.915, meubilair = - € 8.947, overige = - € 370.  

 In de huisvestingslasten bedraagt de overschrijding € 68.864 (2012 = € 56.629). Het budget 
“energie en water” is met een overschrijding van maar liefst € 39.872 (57,90%) de grootste 
boosdoener. Dit budget heeft overigens door het gehele jaar heen een overschrijding 
getoond. De andere overschrijdingen betreffen het budget ‘schoonmaak’ (€ 11.223) en 
‘heffingen’  = € 11.614. In 2012 had het budget ‘schoonmaak’, in tegenstelling tot 2013, het 
leeuwendeel van de overschrijding voor zijn rekening genomen. In de begroting 2013 was 
wederom rekening gehouden met het niet meer schoonmaken van vrijgekomen ruimten. Dit 
is in 2013 beter gelukt dan in 2012.  

 De totale overschrijding van het budget ‘overige instellingslasten’ bedraagt € 79.836 t.o.v. 
het jaarbudget (2012 = € 97.487).De overschrijding per onderdeel kan als volgt worden 
verklaard: 

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen = € 46.209 (2012 = € 102.531) 
 Administratie- en beheerlasten = € 22.690 (2012 = € 9.938) 
 Overige = € 10.937 (2012 = - € 14.983) 

De grootste overschrijdingen per onderdeel kunnen als volgt nader gespecificeerd worden  
(afgerond): 

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen: onderhoud ICT = € 15.000, 
gymvervoer (niet begroot) = € 12.000 en leermiddelen/verbruiksmaterialen = 
€ 11.000 

 Administratie- en beheerlasten: accountant = € 12.000, overig = € 7.000, 
administratie (met name Merces@Work & Exact) = € 5.000 en telefoon/porti 
= - € 5.000 (onderbenutting)  

 Overige = PR = € 6.000 en GMR/MR = € 2.000. 
 

 De overschrijding van het budget ‘administratie’ heeft enkel te wijten aan kosten inzake 
inrichting van de vaste activa module in Exact t.w.v. € 8.000 (niet begroot).  

 Het budget ICT (o.a. onderhoud) werd wederom overschreden (2012 = € 45.000). Een 
duidelijke verbetering in de beheersing van kosten wegens overbesteding is ook in 2013 
bewerkstelligd dankzij de overgang van onze scholen op het Actanet van Actacom. 
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 De kopieerkosten zijn weliswaar binnen het budget gebleven maar in 2012 was er sprake van 
een onderbenutting ad € 10.000. 

 Het totale budget leermiddelen/verbruiksmaterialen toont in dit boekjaar een kleine 
overschrijding t.o.v. 2012 (€ 75.000) dankzij verscherpte extra controles in 2013.  

 De rentebaten stonden onder druk vanwege de lage rentestanden en de verminderde 
liquiditeitspositie van BasisBuren. Hiermee was in de begroting rekening gehouden, maar de 
baten kwamen helaas nog lager uit (ca. € 7.000) t.o.v. het jaarbudget (2012 = ca. € 20.000). 

 
 
Uit deze analyse blijkt dat voor 2014 kostenbeheersing centraal dient te staan. Inmiddels is de plan- 
en controlcyclus sterk verbeterd. 
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5.4 Kasstroomoverzicht over 2013 
 2013 2012 

 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 
 
Aanpassingen voor 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Dotatie  voorzieningen 
Vrijval voorzieningen 
 
 
Verandering in werkkapitaal 
Overige vorderingen 
Overlopende activa 
Kortlopende schulden (excl. Banken) 
 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
 
Ontvangen interest 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen materiële vaste activa 
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Verhoging langlopende schulden 
Aflossing langlopende schulden 
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Mutatie geldmiddelen 
 
 
Verloop mutatie geldmiddelen 
 
Stand per begin boekjaar 
Mutaties in boekjaar 
Stand per eind boekjaar 
 

€ 
 
 
 
 

334.529 
85.000 

-128.196 

 
 
 

70.765 
-16.815 

-160.188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.847 
-11.707 

 
 
 

 

€ 
 

205.757 
 
 
 
 
 

291.333 
 
 
 
 
 

-106.238 

390.852 
 

3.806 

394.658 
 

-174.068 
 
 
 
 
 

-2.860 

217.730 
 
 
 
 
 

632.538 
217.730 

850.268 

€ 
 

 
 
 

312.095 
114.632 

-106.707 

 
 
 

53.805 
-18.889 
123.591 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2.663 
 

€ 
 

-190.514 
 
 
 
 
 

320.020 
 
 
 
 
 

158.507 

288.013 
 

15.426 

303.439 
 

-439.368 
 
 
 
 
 

-2.663 

-138.592 
 
 
 
 

 
771.130 

-138.592 

632.538 
 

 

5.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving Onderwijs RJ 660. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf de opvolgende maand waarin de investering heeft plaatsgevonden. 
Gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 

Voorziening Participatiefonds 

De voorziening Participatiefonds is gevormd ten behoeve van toekomstige inhoudingen van het 
Participatie Fonds inzake de heer H. ten Broeke. 

Voorziening  jubileumgratificatie 

De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voortvloeien uit 
het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel. 
De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotaties vanuit de rijksvergoeding onderhoud 
gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse onderhoudskosten en gebruikt voor 
de uitgaven voor meer jaarlijks onderhoud, zoals dit is opgenomen in het Meerjaren-Onderhouds-
Plan (MOP). 

Langlopende schulden 

De schuld spaarverlof is opgenomen in verband met verplichtingen die samenhangen met het sparen 
van verlofuren. Deze zijn op basis van het werkelijke uurloon van de medewerkers voor 100% 
opgenomen.  
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 



 

Pagina 31 van 37 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Afschrijvingen 

De afschrijving op de materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur. 
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs. 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 

Overige bedrijfslasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Som der financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde 
interest. 

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
 

5.6 Bezoldiging Raad van Toezicht 

 31-12-2013 
€ 

W. ten Kate (directeur bestuurder) 
 
B. Huijskes (voorzitter) 
K. Damen 
F. Seijbel - van Geffen 
V. Reeven 
H. Schoots 
M. Könings 
 

Totaal 

88.925 
 

1.500 
375 

1.500 
1.500 
1.125 
1.500 

 

96.425 
 

 

5.7 Beoordeling van de financiële positie 
Voor de beoordeling van de financiële positie worden de volgende kengetallen gebruikt: solvabiliteit 
(mate waarin BB in staat is om te kunnen doen aan haar verplichtingen), liquiditeit (mate waarin 
BasisBuren in staat is om te voldoen aan de verplichtingen op korte termijn), rentabiliteit (geeft aan 

welk percentage van de totale baten (opbrengsten) over blijft na aftrek van de lasten), 
weerstandsvermogen (de hoeveelheid vrij besteedbaar eigen vermogen om toekomstige dalingen 
van de baten op te vangen) en kapitalisatiefactor (signaal dat aangeeft of het kapitaal al dan niet 
efficiënt wordt benut). 
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Kengetal 2013 2012 Beoordeling 2013 

Solvabiliteit 1 
(Eigen vermogen excl. Voorzieningen) 

52% 45% Goed 

Solvabiliteit 2 
(Eigen vermogen  incl. voorzieningen) 

63% 57% Goed 
 

Liquiditeit 1,42 1,09 Goed 

Rentabiliteit 2,3% -1,9% Goed 
Weerstandsvermogen (vo totale baten) 16,7 % 14,6% Risicoprofiel: gemiddeld 

Kapitalisatiefactor 31,81% 32,19% Goed 
 

Opmerkingen ten behoeve van de kengetallen: 
Volgens de commissie Don dient de solvabiliteit minstens 20% te bedragen (aanbeveling: > 35%); de 

liquiditeit tussen 0,5 en 1,5; de rentabiliteit tussen 0 en 5%  en heeft de kapitalisatiefactor als 

bovengrens 60% (bij een exploitatie omvang < € 12 miljoen). 

 

Uit de kengetallen volgen twee actiepunten voor de komende jaren: 

1. De liquiditeit is goed, maar het streven is om in de komende jaren € 200.000,- aan de liquide 

middelen toe te voegen om ook in de toekomst aan de kortlopende verplichtingen te kunnen 

voldoen; 
2. Kostenbeheersing is en blijft het aandachtspunt. Inmiddels is de plan- en controlcyclus verder 

verbeterd. 

5.8  Overige gegevens 

Voorstel resultaatverwerking 
De directeur bestuurder besluit het resultaat over 2013 ad € 209.563 geheel toe te voegen aan het 
stichtingsvermogen. 

Gebeurtenissen na Balansdatum 
Met betrekking tot het jaar 2013 zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum 
aanwezig. 

Overzicht verbonden partijen 
BasisBuren is niet verbonden aan andere partijen. 

WNT: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector 
Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat. 
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5.9 Continuïteitsparagraaf 
 
In deze continuïteitsparagraaf rapporteren wij de belangrijke ontwikkelingen voor de komende drie 
jaren. 
 
Aan de orde komen: 

1. De verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en het personeelsbestand; 
2. De meerjarenoverzichten van de begroting, balans, investeringen en onderhoud; 
3. De rapportage met betrekking tot de aanwezigheid en werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem; 
4. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden en 
5. Een rapportage van het toezichthoudend orgaan welke wordt opgenomen in het verslag van 

het toezichthoudend orgaan. 
 

1. De verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en het 

personeelsbestand in de komende drie jaren 

 
Schooljaar 2014 2015 2016 2017 

Personele bezetting in WTF 

- Schoolleiders 
- Onderwijzend personeel (OP) 
- Onderwijs ondersteunend personeel  

(OOP: intern adviseurs en onderwijsassistenten) 
 

 
9,59 

69,50 
4,75 

   

Leerlingaantallen (zie pagina 13) 1653 1615 1540 1506 

 

In het najaar van 2014 wordt een nieuw meerjarenformatiebeleid opgesteld. Dit in relatie tot het 

beleid dat wordt opgezet in verband met de krimp. 

2. Meerjarenoverzichten 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015 en 2016 is het volgende uitgangspunt in acht 
genomen: ‘een begrotingsjaar moet - voor wat betreft de reguliere baten en lasten - feitelijk zichzelf 
kunnen bedruipen’. Kortom: zonder onttrekkingen aan de gevormde reserves behoudens t.b.v. 
(bijzondere) projecten. 
 
Er is bij het opstellen van de meerjarenbegroting rekening gehouden met: 

• Rijksbijdragen zijn gebaseerd op de prognose leerling aantallen zoals in het Bestuursverslag 
staan vermeld (pagina 13); 

• Totale personeelslasten (lonen en salarissen, payrollers en overige personeelslasten) worden 
enkel gedekt met baten uit lumpsum regulier en PAB (60% van prestatiebox in 2015 is begroot 
voor professionalisering van schoolleiders en leerkrachten); 

• Eind 2015 vervalt de regeling prestatiebox po; 
• Per saldo minder baten in 2015 en 2016 t.o.v. 2014 met name wegens de krimp. 
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De begroting (x € 1.000,-) 
 realisatie 

2012 
realisatie 

2013 
begroting 

2014 
begroting 

2015 
begroting 

2016 

Rijksbijdragen OCW 8.770 8.897 7.855 7.575 7.468 

Overige overheidsbijdragen 35 2 397 324 120 

Overige baten 271 300 131 110 100 

Totaal baten 9.075 9.198 8.390 8.010 7.688 

            

Personeelskosten 7.549 7.243 6.802 6.490 6.300 

Afschrijvingen 312 335 219 210 200 

Huisvestingskosten 781 814 786 759 700 

Overige instellingslasten 624 601 576 554 490 

Totaal lasten 9.266   8.992 8.385 8.014  7.691 

      

Saldo baten en lasten -190 206 -1 -4 -3 

      

Financiële baten en lasten 15 4 5 4 3 

      

Resultaat winst + / verlies - -175 210 4 0 0 

 
 
De Balans (x € 1.000,-) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiele vaste activa 1.639 1.479 1.328 1.178 1.053 

Vlottende activa 651 597 547 517 517 

Liquide middelen 632 850 1.000 1.175 1.175 

Totaal activa 2.922 2.926 2.876 2.871 2.871 

            

Algemene reserve 1.324 1.533 1.537 1.537 1.537 

Voorzieningen 345 302 259 216 173 

Langlopende schulden 71 68 65 65 65 

Kortlopende schulden 1.182 1.022 1.014 1.052 1.100 

Totaal passiva 2.922 2.926 2.876 2.871 2.876 

 

Investeringsmeerjarenplanning (x € 1.000,-) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gebouwen en terreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventaris en apparatuur 217 237 361 79 60 155 173 11 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 120 116 78 96 79 123 57 103 

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal investeringen 337 353 439 175 139 278 230 114 

 

Onderhoudsmeerjarenplanning (x € 1.000,-) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotatie 103 85 85 85 85 85 85 85 

Onttrekking/uitvoering 
onderhoud -164 -182 -74 -74 -74 -74 -74 -74 

Totaal mutatie 
onderhoudsvoorziening -61 -97 11 11 11 11 11 11 
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3. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem. 
In 2013 heeft een groep, bestaande uit: leerkrachten, ouders, schoolleiders, bestuurlijk management, 
leden van de raad van toezicht en externe deskundigen, in een viertal bijeenkomsten de interne en 
externe risico’s in kaart gebracht.  
 
De interne analyse van BasisBuren heeft deze sterkte/zwakteanalyse opgeleverd:  

Sterk Zwak 

 

 Transparantie, betrokkenheid, 

solidariteit en ‘in beweging zijn’ 

 Ruimte voor eigenheid van de scholen 

 Brede spreiding 

 Leonardoschool 

 Uitwisseling van expertise 

 Centrale ondersteuning 

 Externe contacten en 

 Ouderbetrokkenheid 

 

 

 Financiën (controle op de uitgaven) 

 Sturen op bedrijfsvoering 

 Kwetsbaarheid van (kleine) scholen door 

de krimp 

 Ontbreken van heldere doelen (wat is 

kwaliteit?, wat zijn de opbrengsten?) 

 Geen excellente school 

 Profilering 

 Te weinig synergie tussen de scholen 

 ICT ontwikkelingen 

 Ouderbetrokkenheid 

 

 

Opmerking: Ouderbetrokkenheid wordt zowel sterk als zwak genoemd. Uit de toelichting blijkt dat de visie en 

uitgangspunten wel helder zijn én dat er diverse goede acties zijn om ouderbetrokkenheid te vergroten, maar dat de 

uitvoering op schoolniveau nog veel verbetering behoeft. 

De externe analyse leverde de volgende thema’s op: de ontwikkeling van toekomstbestendige  
onderwijsconcepten (kennis overdracht  versus  ontdekkend leren), de ontwikkeling van passend 
onderwijs, autonomie van scholen (versus harmonisatie), centraal of decentraal georganiseerd zijn, 
het in stand houden van kleine scholen en als organisatie fuseren of zelfstandig blijven? 
 
Wat betreft het interne controlsysteem heeft de directeur bestuurder in 2013 een aanzet gedaan 
om, wat betreft de financiën, een plan- en controlcyclus op te zetten. Zo is een controller aangesteld, 
is de begroting tussentijds aangepast en zijn er afspraken gemaakt over de omvang van de 
budgetten. Deze plan- en controlcyclus heeft nog onvoldoende gefunctioneerd en vraagt 
aanscherping in 2014 en de jaren daarna. Waarbij het accent ligt op budgetverantwoordelijkheid en 
discipline in de uitvoering van de financiële administratie. Inmiddels is daarmee een start gemaakt. 
 

4. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Voor de komende jaren zijn de volgende risico’s en onzekerheden te voorspellen: 

Onderwijs 

 Passend onderwijs, 

 De positie van ons Leonardo-onderwijs, 

Personeel 

 De krimp en daarmee samenhangend  de knelpunten in de formatie, 

Organisatie en beheer 

 De bedrijfsvoering ‘in control’ krijgen en houden, 

 De bekostiging door de overheid, 
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 Doordecentralisatie met ingang van 1 januari 2015 en 

 Inrichting van de organisatie (centraal-decentraal), 
 
De nieuw benoemde  directeur bestuurder (februari 2014) zal op basis van de interne en externe 
ontwikkelingen en de hierboven beschreven risico’s en onzekerheden beleid voor de komende vier 
jaar uitschrijven. Een uitgelezen moment om nieuw beleid, aangepaste  visie  op de organisatie en 
concrete doelen voor de komende vier jaar te formuleren. Met de aanbeveling daar vooral ook 
leerkrachten bij te betrekken. 
 

5. Rapportage toezichthoudend orgaan 
(verslag van RvT) 
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6 Bijlage ‘Kengetallen’ 

Exploitatie: kengetallen voor financiële gezondheid van BasisBuren (41538)  
(in de laatste kolom staan het gemiddelde getal genoemd voor vergelijkbare instellingen) 
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