
Het volledige jaarverslag van SVPO De Linge 2021 lees je op www.delinge.nl 

De Linge staat voor kwaliteit en ‘samen’     
Samen leren met onderlinge verschillen

 Kinderen leren in samenhang op basis van een doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar

 Kinderen ontwikkelen een actieve en positief-kritische grondhouding

 Medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel school-/IKC-niveau als stichtingsniveau

2021

Stichting De Linge – Primair Onderwijs

 7 integraal kindcentra (IKC’s met o.a. Jenaplan-, Dalton- of leerstofjaarklassensysteem)
 1 school voor speciaal basisonderwijs
 1 basisschool met Dalton-onderwijs

 Gemeente Lingewaard: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen

 1794 leerlingen
 206 medewerkers



Bestuur
 De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de 

Stichting De Linge. Onder deze stichting vallen stichtingen 
voor het primair onderwijs en voor de kinderopvang. De 
RvT houdt toezicht op beide. Beide entiteiten worden strikt 
gescheiden t.a.v. besluitvorming, verslaglegging en 
financiën. Door middel van dit jaarverslag verantwoordt de 
RvT zich over de uitvoering van het toezicht in 2021. 

 De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van de 
toezichtsvisie en het toezichtskader en houdt zich aan de 
Code Goed Bestuur.

De Centrale Lingeraad
In de Centrale Lingeraad (CLR) zijn drie onderdelen 
samengebracht, te weten:
 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (onderwijs)
 De centrale oudercommissie (kinderopvang)
 De ondernemingsraad (kinderopvang)
De CLR heeft zich in 2021 o.a. bezig gehouden met kwaliteitszorg 
en monitoring, jaarrekening en -verslag 2020 primair onderwijs, 
veilig werkklimaat, begroting 2022, bestuursformatieplan, de 
visie en het strategisch beleidsplan 2020-2024.

2021: Stichting De Linge in het kort

2021 was voor Stichting De Linge een turbulent jaar. Corona heeft voor flink wat problemen gezorgd: 
tijdelijke sluiting van de scholen tijdens de lockdown-periode, digitaal lesgeven, klassen in quarantaine, door 
coronabesmetting afwezige kinderen en medewerkers, quarantaineplicht, vervangingsproblematiek, 
thuiswerken met aandacht vragende kinderen, kunst en vliegwerk om bij vrienden of familie opvang te 
regelen. 
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan (dat in juli 2022 gereed zal 
zijn). Ook is de nieuwe missie/visie vastgesteld die als basis dient voor het strategisch beleidsplan én de 
ontwikkeling van een kwaliteitsbeleidsplan (eveneens in juli 2022 gereed). 
Met de aanstelling van een beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteit en educatie (december 2021) en een 
pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang (januari 2022) wordt de doorlopende lijn 0 tot 13 jaar een 
nieuwe impuls gegeven.



Onderwijs en Kwaliteit

Onderwijsinspectie
 In oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met de Inspectie van het 

Onderwijs. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat het strategisch 
beleidsplan én het kwaliteitsbeleid in juli 2022 gereed zijn.

Passend Onderwijs
 De Linge maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband PassendWijs. 

PassendWijs ondersteunt de collega’s op locaties bij het vormgeven van 
zowel lichte als zware ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op 
inclusiviteit en op tijdige signalering en duurzaam effect. De directeur en 
IB’er zijn leidend in de analyses en de uitvoering en zij benutten de 
beschikbare expertise. De stichting beheert de zware 
ondersteuningsmiddelen en monitort de hulpvragen.

Doelstellingen en realisatie

 Alle locaties voldoen aan de norm 1F. Echter, niet alle locaties scoren op of boven het landelijk gemiddelde. Wel is een 
groei zichtbaar in het driejaarsgemiddelde.

 Bijna alle locaties hebben in 2021 gemiddeld genomen de Cito eindopbrengsten tenminste vastgehouden voor 
basisvakken lezen (1F) en taalverzorging (1F). Voor rekenen is dit nog niet gelukt.

 Voor ongeveer de helft van de locaties geldt dat de basis op orde was en de ondersteuningsstructuur up-to-date.

 Het proces om zicht te krijgen op lichte- en zware ondersteuning is ingezet en loopt. Dit heeft in 2022 alle aandacht.

 Het kwaliteitsbeleid heeft eveneens ruime aandacht en het is tevens opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan 
2022-2026.

Toekomstige ontwikkelingen
 Strategisch beleidsplan 2022–2026

In 2022 werkt De Linge toe naar het nieuw strategisch beleidsplan voor 2022 - 2026. 
De inmiddels vastgestelde visie op onderwijs krijgt hierin handen en voeten. 
Synchroon aan het beleidsplan wordt ook het kwaliteitsbeleid ontwikkeld.

 Samenwerking kinderopvang en primair onderwijs
De Linge heeft al enkele jaren kinderopvang en basisonderwijs in huis en onder één 
dak, maar er is nog in onvoldoende mate sprake van een ononderbroken doorgaande 
lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarom is het versterken van deze doorgaande lijn 
opgenomen in de visie van De Linge. De komende jaren werken we aan de realisatie 
hiervan.



Personeel

Medewerkers in vaste dienst
 206 medewerkers hadden een vast dienstverband en er waren 148,27 FTE. Deze 

cijfers zijn zonder korttijdelijke vervangers, maar inclusief de werknemers die op 
basis van de werkdrukmiddelen en subsidies (waaronder NPO-middelen) een tijdelijk 
dienstverband hebben gekregen.

 De leeftijdsopbouw toont een 
hoog percentage medewerkers
van 35-44 jaar en ook in de categorie
van 60 jaar en ouder.

 De verdeling man-vrouw is 15% - 85%.

Ziekteverzuim
 In 2021 kent het onderwijs 3,47% ziekteverzuim, een meldingsfrequentie van 0,56 

en een nul-verzuim van 64,26%.

Doelstellingen en realisatie

 Een vervolgstap maken in het ontwikkelen van de professionele leergemeenschap. 

 Doorontwikkelen van personeelsbeleid waardoor het duidelijk is wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn.

 We willen onze marktpositie vasthouden en vergroten. Dit doen we door goed werkgeverschap en we hebben een 
doordacht sociaal plan. 

Toekomstige ontwikkelingen
 De bovengenoemde doelen zijn ook opgenomen in het nieuwe 

strategisch beleidsplan. Ook herijken we de beleidsstukken gericht 
op mobiliteit, vervangingen en scholing. We passen ons 
personeelsbeleid ‘Flexibel in Balans’ toe, waarin ontwikkeling van 
medewerkers naar een professionele leergemeenschap centraal 
staat, het doorontwikkelen van kwalitatief personeelsbeleid en goed 
werkgeverschap. 

 Het sociaal plan staat op de agenda en evenals het inzetten van een 
schoolopleider in samenspraak met de Hoge School Arnhem 
Nijmegen (HAN). Naast de schoolopleider worden ook leerkrachten 
opgeleid als mentor voor studenten, om zo te investeren in 
toekomstig personeel.
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Financiën

Doelstellingen en realisatie

 2021 heeft voor De Linge in het teken gestaan van verstevigen van de financiële positie. De Linge heeft in 2021 een aantal 
maatregelen genomen waardoor er in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 weer een gezonde balans moet komen 
tussen de inkomsten en uitgaven. 

 Bij het opmaken van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 is aan de organisatie een taakstelling opgelegd 
om dit doel te realiseren. 

 De Linge zit in een krimpgebied en om de krimp financieel op te kunnen vangen zijn onder andere de volgende 
maatregelen genomen: een taakstelling in de begroting 2022 en de meerjarenraming én het opnemen van een 
formatieve krimp in het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2022-2023.

Baten
 De komende jaren zullen de rijksbijdragen dalen als gevolg van 

het krimpende aantal leerlingen. Vanaf het schooljaar 
2018/2019 is er structureel voor elke school in het Primair 
Onderwijs extra geld om de werkdrukverminderingsmiddelen 
aan te pakken. 

 In de overige baten staan o.a. de bedragen voor lichte- en 
zware ondersteuning vanuit PassendWijs. De verwachting is dat 
in de toekomst het bedrag per leerling zal blijven dalen.

 De overige baten bevatten ook de huurbaten aan kinderopvang. 
Deze zullen de komende jaren naar verwachting stijgen omdat 
een meer marktconforme huur zal worden doorbelast aan 
Kinderopvang De Linge.


