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Ieder kind het passende integrale en brede 
educatieve aanbod geven dat zijn of haar talenten 
en mogelijkheden maximeert. Daarvoor zet iedereen 
binnen De Linge zich met hart en energie in.

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de beleidsperiode 
2012-2016 van De Linge ‘Passie voor leren!’
Hierin staan de verbindingen vanuit onze plannen 
beschreven, een uitwerking van onze gezamenlijke 
ambities, doelen en resultaten.

Dit jaarverslag is ook te downloaden op www.delinge.nl.
Met de beschrijvingen in dit document geven we blijk 
van de resultaten die we hebben bereikt in 2014. Veel is 
bereikt, we zijn ook realistisch om aan te geven waar onze 
verbeterpunten zitten voor het komende jaar.
Zo leggen we verantwoording af aan onze 
belanghebbenden. 

In het voorbije jaar is op velerlei wijze uitvoering gegeven 
aan ‘samen leren met onderlinge verschillen’, er liggen nog 
genoeg kansen om dit verder uit te werken en productief 
te maken. Om de doelen uit het strategisch beleidsplan te 
realiseren.

Ondanks de krimp van het aantal leerlingen en dankzij  
de ambitie en bevlogenheid van onze medewerkers, 
kunnen we het beste uit kinderen halen. We zijn blij met 
onze mensen die vanuit hun passie voor leren bijdragen 
aan de ontwikkelingen van kinderen voor opvang, 
peuterspeelzaalwerk en onderwijs in de leeftijd van 0-13 
jaar. Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage die je hebt 
geleverd in 2014 en voortzet in 2015.

Theo Pruyn, directeurbestuurder 

Voorwoord

Wij zijn er voor 
álle kinderen!
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Stichting de Linge is in 1998 ontstaan uit een fusie 
van verschillende schoolbesturen in de gemeente 
Lingewaard. Vanaf 2010 maken Peuterspeelzaalwerk 
en Primair Onderwijs samen deel uit van Stichting 
Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. In 2013 
is hier kinderopvang aan toegevoegd, zodat een 
doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd kan worden 
van 0-13 jaar. Het bestuur is opgedragen aan de 
directeurbestuurder onder toezicht van de Raad van 
Toezicht. 

Integrale Kind Centra (voor kinderen van 0 tot 13 jaar):
•	 IKC de Vonkenmorgen te Gendt (Kinderopvang, 

Peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder 1 dak)

Peuterspeelzaalwerk (voor kinderen van 2 tot 4 jaar):
•	 ’t Blagehöfke te Huissen;
•	 Dikkie Dik te Huissen;
•	 Gijsje te Doornenburg;
•	 ‘t Hummelhonk te Bemmel;
•	 Het Olifantenbos te Bemmel;
•	 Peuterhofje te Haalderen;
•	 Pinkeltje te Angeren;
•	 De Vlindertuin te Huissen;
•	 De Zandkabouter te Huissen.

Basisscholen:
•	 Protestants Christelijke Daltonbasisschool De 

Borgwal te Bemmel; 
•	 Katholieke Jenaplanbasisschool Donatushof te 

Bemmel;

•	 Katholieke basisschool de Doornick te Doornenburg;
•	 Protestants Christelijke Daltonbasisschool Het 

Drieluik te Huissen;
•	 Katholieke Basisschool Marang te Angeren
•	 Katholieke basisschool Mikado te Bemmel;
•	 Katholieke Basisschool de Wieling te Haalderen;
•	 Katholieke Basisschool Pius X te Bemmel;
•	 Katholiek Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen 

te Gendt.

Tussen Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk en Primair 
Onderwijs bestaan grote inhoudelijke overeenkomsten 
op het gebied van educatie. Tevens bestaan een 
aantal formele verschillen. Ze werken vanuit een 
verschillend wettelijk kader, hanteren een eigen CAO, 
strikt	gescheiden	financiën	en	hebben	verschillende	
verantwoordingspartners. 

In dit verslag wordt de informatie beschikbaar 
gesteld voor alle geïnteresseerde stakeholders. 
Het jaarverslag sluit wat inhoud en vormgeving 
betreft aan bij ons strategisch beleidsplan ‘passie 
voor leren’. Dit jaarverslag gaat in hoofdlijnen in op 
ontwikkelingen en resultaten van onze vijf domeinen 
educatie; medewerkers; bestuur, management en 
organisatie;	huisvesting	en	materieel	en	financiën.	In	
de	jaarrekeningen,	als	onderdeel	van	Financiën,	wordt	
in detail verantwoording afgelegd over de doelmatige 
besteding	van	de	beschikbare	middelen.	De	definitieve	
vaststelling van het jaarverslag vindt plaats na 
controle van de jaarrekeningen en het verslag door de 

Inleiding

rijksaccountant. De jaarstukken zijn voorzien van een 
accountantsverklaring.

Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan ‘passie voor leren’ loopt van 
2012-2016. Hierin staan onze gezamenlijke opdracht, 
ambities en doelen beschreven. Het volledige strategisch 
beleidsplan is te vinden op www.delinge.nl. In het 
afgelopen jaar is door alle medewerkers met veel inzet aan 
de ambities en doelstellingen gewerkt. Met elkaar hebben 
we ervoor gezorgd de kwaliteit te behouden en waar nodig 
te verbeteren. Door kansen te zien en te pakken hebben 
we ons motto ‘samen leren met onderlinge verschillen’ in 
praktijk gebracht. Dit hebben we gedaan door de wijze 
waarop we educatie, op kinderopvang, peuterspeelzalen 
en basisscholen inrichten, maar ook door deelname aan 
studiedagen, teamoverleg, directie-overleg, ib-netwerk 
en het werken in projectgroepen op school- en op 
schooloverstijgend niveau. 

Highlights 2014:

Mid term review
In 2014 hebben de directeuren en staf de mid term 
review van het strategisch beleidsplan gedaan. 
Belangrijkste conclusies:
•	 De doelstellingen met betrekking tot focus op 

leerrendement worden niet behaald. Dit vraagt een 
scherpere focus op het vergroten van de kennis en de 
vaardigheden van onze leerlingen met betrekking tot 
de basisvakken lezen, taal en rekenen. 

•	 Medewerkers worden geschoold zodat zij nog beter 
kunnen bijdragen aan het vergroten van de kennis en 
vaardigheden van onze leerlingen

Sturen op kwaliteit
De kennis en vaardigheden van medewerkers 
en leerlingen worden vergroot door te ‘sturen op 
kwaliteit’, door de sturingsstijl aan te passen aan de 
sturingsbehoefte van de medewerker of leerling wordt 
de kwaliteit van het onderwijsleerproces vergroot. In 
het hoofdstuk Educatie wordt ‘sturen op kwaliteit’ 
inhoudelijk toegelicht.

Bestuurlijke inbedding Vlinderboom
In 2013 is het haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlijke 
inbedding van SBO de Vlinderboom te Bemmel gestart, 
in	verband	met	opheffing	van	samenwerkingsverband	
SVOB, tevens bestuur van de Vlinderboom. In 2014 is 
dit traject succesvol voortgezet. Op 1 augustus 2015 zal 
SBO de Vlinderboom worden ingebed in het bestuur van 
de Linge.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. 
Dit wil zeggen dat scholen de verantwoordelijkheid 
hebben om voor alle leerlingen, ongeacht hun 
beperking, een passend onderwijsaanbod te realiseren. 
Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf 
kan verzorgen, moet zij dit binnen het regionale 
samenwerkingsverband in overleg met andere scholen/
besturen realiseren. 

Samen leren met 
onderlinge verschillen
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Alle	Lingescholen	hebben	het	ondersteuningsprofiel	
op hun website geplaatst, waarin te vinden is welke 
basiszorg zij als individuele school bieden.  Dit 
ondersteuningsprofiel	wordt	jaarlijks	geëvalueerd.	Ook	
in 2015 zal passend onderwijs een blijvend agendapunt 
zijn, om nog meer afstemming onderling te vinden. De 
directeurbestuurder van de Linge is tevens bestuurslid 
van het samenwerkingsverband Passendwijs.

Lingeacademie
In 2014 is de Lingeacademie gestart. Hier worden 
workshops georganiseerd waar leerkrachten zich 
vrijwillig op inschrijven, om op deze wijze het leren van 
en met elkaar te verscherpen. Daarnaast worden de 
kennis, vaardigheden en houding van leerkrachten met 
betrekking tot de basisvakken, danwel het pedagogisch 
handelen vergroot.

Klachtenregeling

Voorschoolse voorzieningen
Ouders wenden zich bij een klacht in eerste instantie tot 
de pedagogisch medewerker en/of de leidinggevende. 
Deze tracht in overleg met de ouder om de klacht 
op een voor beide partijen bevredigende wijze af te 
handelen. Ouders kunnen hun klacht ook direct in 
dienen bij de Provinciale Klachtencommissie.
Peuterspeelzaalwerk heeft zich aangesloten bij 
uitvoeringsorganisatie Spectrum Gelderland 
voor de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, 
Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang 
en voor de Klachtencommissie Ongewenste 
Omgangsvormen. Spectrum houdt deze commissie 

in stand en ondersteunt deze zowel inhoudelijk als 
administratief. 
Ouders die gebruik maken van Peuterspeelzaalwerk 
kunnen zich op de hoogte stellen van de 
klachtenprocedure via de informatiegids en de website 
van de Linge.
Binnen de Voorschoolse voorzieningen is op 
bestuursniveau in 2014 één klacht rechtstreeks op 
directieniveau binnengekomen en afgehandeld. 
Bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening en bij de Provinciale 
Klachtencommissie voor Ongewenste Omgangsvormen 
zijn in 2014 geen klachten met betrekking tot 
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang De Linge 
ontvangen.

Primair onderwijs
Alle Lingescholen hebben een contactpersoon met een 
ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing 
van een klacht. Deze contactpersoon heeft tevens 
een doorverwijzende functie. Ouders kunnen zich op 
de hoogte stellen van de klachtenprocedure via de 
schoolgids of de website van school of de Linge.
In 2014 is op bestuursniveau geen klacht geweest. Op 1 
van	de	scholen	is	een	officiële	klacht	ingediend.
Gevoerde gesprekken met de externe 
vertrouwenspersoon, mevr. Knibbeler:

Belanghebbende Contact Vervolgactie

Ouder Telefonisch Doorverwezen naar 
bestuurder

Leerkracht Telefonisch Afgehandeld

‘samen spelen, samen leren, 
samen groot worden.’
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Educatie

‘We kunnen niet van alle kinderen 
sterren maken, maar we kunnen ze 
wel allemaal op hun eigen wijze 
laten schitteren.’
Shireen, basisschool Marang

Focus op leerrendement

Uit het strategisch beleidsplan:
‘Educatie is méér dan taal en rekenen. Lingescholen 
bieden elk kind een breed en integraal vormingsaanbod: 
wereldoriëntatie,	cultuureducatie,	wetenschap&techniek,	
bewegen, en hebben aandacht voor sociale vaardigheden 
en de emotionele ontwikkeling. Kinderen van nu groeien 
op in een snelle wereld, waarin veranderingen elkaar in 
hoog tempo opvolgen. We hechten daarom veel waarde 
aan het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze sterk 
in 21e eeuw kunnen staan. Deze vaardigheden worden 
aangeleerd, gestimuleerd, geoefend en versterkt in de 
basisvaardigheden en vakgebieden.  
Lingelocaties zijn veilige omgevingen waarin kinderen 
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. 
Lingescholen zijn gericht op het ontwikkelen van 
metacognitie (als studievaardigheid in de breedste zin 

van het woord) en 21st century skills (samenwerking, 
communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele 
vaardigheden inclusief burgerschap, creativiteit, kritisch 
denken en probleemoplosvaardigheden). 
Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die voor 
elk kind van het grootste belang zijn voor hun leren van 
morgen, voor hun verdere schoolloopbaan en  latere 
functioneren in de samenleving. Bovendien scheppen 
de basisvaardigheden de voorwaarden voor een bredere 
vorming van leerlingen.
Alle locaties werken opbrengstgericht om het talent 
van kinderen maximaal te benutten. Pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten zetten leerrendement in 
als kwaliteitsmeting en als uitgangspunt van handelen 
om lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij elke 
interventie wegen zij af en meten zij wat het (beoogde) 
effect	op	het	leerrendement	is.’

Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang  
en Peuterspeelzaalwerk
In overeenstemming met het kindbeeld en de 
pedagogische uitgangspunten zoals omschreven in 
het strategisch beleidsplan van SVPO De Linge is het 
pedagogisch beleidsplan tot stand gekomen. Vanuit ons 
motto: ‘samen spelend leren met onderlinge verschillen’ 
hebben wij in samenwerking met medewerkers, bestuur 
en ouders de volgende opdracht en visie geformuleerd:
De kernwaarden van het pedagogisch klimaat in de 
kinderopvang  van De Linge zijn: veiligheid, respect en 
betrokkenheid. Een kind dat zich veilig voelt kan zich 
optimaal ontwikkelen. In een veilig pedagogisch klimaat 
ervaart het kind respect en vertrouwen (gebaseerd op 
Korczak), krijgt het kind ruimte om zelf te onderzoeken 
en te experimenteren, en wordt het in staat gesteld zelf 
oplossingen te zoeken voor problemen en bij conflicten 
(gebaseerd op Gordon). Een kind communiceert op veel 
verschillende manieren. De pedagogisch medewerker 
probeert de verschillende ‘talen’ van het kind te 
verstaan en zelf zo veelzijdig mogelijk met het kind te 
communiceren. Zij biedt mogelijkheden en materialen 
aan waarmee kinderen hun talenten verder kunnen 
ontwikkelen (ReggioEmilia).
Jonge kinderen spelend laten leren en lerend 
laten spelen: dat is onze passie en daar zit onze 
deskundigheid. Wij leren kinderen hun talenten te 
ontdekken, te ontwikkelen en uit te stralen. Elk kind 
verdient het om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot 
een evenwichtig kind. Op deze wijze bereiden we onze 

kinderen van 0 tot 4 jaar voor op een zo goed mogelijke 
start op de basisschool. Op het kinderdagverblijf bieden 
we opvang en verzorging en werken we nauw samen met 
het peuterspeelzaalwerk van De Linge waar aan kinderen 
vanaf 2 jaar voorschoolse educatie wordt geboden. Zo 
realiseren we vanuit één pedagogische visie en werkwijze 
een doorgaande ontwikkelingslijn voor al onze kinderen 
van 0-4 jaar. 

Voorschoolse Educatie
Doel uit pedagogisch beleidsplan: 
‘Tenminste 90% van de peuters (inclusief 
doelgroepkinderen)	voldoet	aan	de	startkwalificatie	zoals	
omschreven in het referentiekader voor 2 tot 7 jarigen van 
de SLO’.

Hierbij zijn de volgende tussendoelen geformuleerd: 
1. Eind 2014 volgt het team de ontwikkeling van  alle 

kinderen op de peuterspeelzalen aan de hand van  het 
observatie- en registratie-instrument KIJK.  

2. Pedagogisch medewerkers brengen aan de hand van 
dit instrument de ontwikkelingslijn van het jonge kind 
in beeld , evenals de resultaten van de begeleiding.   

3. Aan de hand van de resultaten bepalen de 
Pedagogisch medewerksters hun aanbod.  Resultaten 
van de inzet worden gevolgd en gemeten met KIJK.   

4. Pedagogisch medewerksters kunnen ambitieuze en 
reële	doelen	stellen	voor	elk	kind.	Dit	blijkt	uit	het	
individuele en/of groepsplan: - Eind schooljaar 2013-
2014 is 040% van de medewerkers hiertoe in staat.   
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De inspectie hanteert: “Hoe beter de kwaliteit, hoe 
minder intensief het toezicht.” Scholen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 
het bewaken hiervan. In 2014 heeft de Inspecteur met 
het bestuur gesproken over het onderwijs en de ingezette 
acties. 

In verband met de tegenvallende eindresultaten op 
diverse scholen is een groot deel van de directeuren en 
de intern begeleiders eind 2014 naar de bijeenkomst 
risicoscholen van de PO-raad geweest. Naar aanleiding 
hiervan zijn gesprekken gevoerd door de PO-raad 
met directies en met het bestuur waaruit actiepunten 
naar voren zijn gekomen. Een voorbeeld hiervan is het 
bespreken van de wijze van communicatie in en met de 
teams en de rol van directie en ib.

Passend onderwijs
Uit het strategisch beleidsplan:
‘De Linge maakt maximaal gebruik van resultaten van 
onderzoek	naar	effectief	onderwijs.	Vakmanschap	van	
leraren, met daarbinnen de beheersing van pedagogische 
en didactische vaardigheden, is de meest cruciale factor. 
Lingelocaties bieden educatie aan dat afgestemd is 
op persoonlijke leerbehoeften van kinderen. Passend 
onderwijs waarin elke leerling het onderwijsaanbod krijgt 
dat zijn talenten en mogelijkheden maximeert. 
Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in 
mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben om 
die talenten te ontwikkelen. Soms hebben zij daarbij 
specifieke	begeleiding	nodig,	waar	mogelijk	binnen	
onderwijsondersteuningsprofielen	van	de	Lingescholen.	
Soms	is	de	onderwijsbehoefte	zo	specifiek	dat	
voorzieningen en begeleiding nodig zijn van het dekkende 
aanbod van het regionale samenwerkingsverband’.

Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang 
en Peuterspeelzaalwerk
Binnen de Linge zijn vier peuterspeelzalen ingericht als 
gesubsidieerde VVE(voor en Vroegschoolse Educatie)-
locatie. Hier voldoen de locaties aan de voorgeschreven 
kwaliteitseisen vanuit de Wet Ontwikkelingskansen door 

Kwaliteit en Educatie. Deze wet schrijft voor dat er op 
VVE-groepen twee pedagogisch medewerkers werkzaam 
zijn. Daarnaast bezoeken kinderen die voor VVE in 
aanmerking komen (doelgroepkinderen) 4 dagdelen per 
week de peuterspeelzaal.
Het betreft de volgende locaties:
•	 ’t Hummelhonk in Bemmel;
•	 IKC De Vonkenmorgen in Gendt; 
•	 De Vlindertuin in Huissen; 
•	 ’t Gijsje in Doornenburg. 

Jonge kinderen in Lingewaard worden geïndiceerd voor 
gesubsidieerde VVE als:
•	 het taalaanbod in de omgeving van het kind 

(omgevingsfactoren) onvoldoende is, waardoor (een 
hoog risico op) taalachterstand gesignaleerd wordt én

•	 een VVE programma bijdrage levert aan de oplossing/
vermindering van de problematiek.

•	 Ouders worden door het consultatiebureau geleid naar 
een	betreffende	peuterspeelzaal	met	gesubsidieerd	
VVE aanbod.

Kwaliteit (Inspectiebezoeken GGD)
Alle peuterspeelzalen, het Kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang van IKC de Vonkenmorgen 
zijn opgenomen in het landelijk register Kinderopvang 
en peuterspeelzalen op grond van een voldoende 
beoordeling.
Risicogestuurd toezicht op peuterspeelzalen: “Hoe beter 
de kwaliteit, hoe minder het toezicht”.
Vanaf 2015 is dit toezicht op peuterspeelzalen verplicht. 
De invoering hiervan start al in 2014.

De intensiteit van het toezicht wordt afgestemd op de 
uitkomst	van	het	risicoprofiel	van	de	locatie.	Het	resultaat	
van de inspectie wordt weergegeven in de kleuren  groen, 
geel, oranje tot rood waarbij de intensiteit oploopt in de 
kleuren (groen = goed).
De	opgestelde	profielen	vormen	de	basis	voor	het	
bepalen van de inspectieactiviteit bij de locaties. 
De volgende vaste uitgangspunten worden hierbij 
gehanteerd:
•	 Elke locatie wordt jaarlijks door de GGD bezocht.
•	 Het toezicht richt zich primair op de pedagogische 

kwaliteit van de praktijk, met aandacht voor 
documenten die hieraan ten grondslag liggen.

•	 In beginsel vinden inspecties onaangekondigd plaats.

De	volgende	locaties	hebben	in	2014	een	groen	profiel	
toegewezen gekregen: 
Pinkeltje, Hummelhonk, Blagehöfke, Peuterhofje, PSZ 
Vonkenmorgen.  In 2015 krijgen de resterende locaties 
een	profiel	toegewezen.	

5. Eind schooljaar 2013-2014 is de  educatieve en 
pedagogische kwaliteit van Startblokken  en Voor- en 
Vroegschoolse Educatie voor peuterspeelzaalwerk 
meetbaar en toetsbaar beschreven in  
kwaliteitskaarten.

Vanaf 2015 worden deze kwaliteiten in de zelfevaluatie 
gemeten.

Primair onderwijs

Ambitie en doelstelling uit het strategisch beleidsplan:
‘Lingelocaties zijn High Performance Organisations. Alle 
locaties voldoen tenminste aan de criteria van presteren’.
Dit betekent dat hoge verwachtingen worden gesteld 
aan medewerkers en leerlingen.  We hanteren hierbij de 
volgende criteria (deze criteria zijn afgeleid van de criteria 
van presteren):
•	 Sturen op verhogen van het leerrendement door 

gebruik	van	evidence-based	strategieën;	
•	 Leraren hebben hoge verwachtingen van hun 

leerlingen;
•	 Leraren stellen hoge doelen;
•	 Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen 

leerproces;
•	 Het team is resultaatverantwoordelijk.

De uitgangssituatie van iedere locatie verschilt. 

Ambitie uit het strategisch beleidsplan:
‘Iedere locatie heeft een heldere, opbrengstgerichte focus 
op optimale vaardigheidsgroei van kinderen.’ Het doel 
hierbij is dat de tussenopbrengsten en eindopbrengsten 
van de basisvaardigheden tenminste liggen op de Early 
Warning System norm ‘goed’ of op de inspectienorm 
als deze hoger is. Iedere school heeft zichzelf doelen 
gesteld met betrekking tot het behalen van normscores op 
tussenopbrengsten en eindopbrengsten.  
De directeuren hebben samen met de staf en het bestuur 
het	strategisch	beleidsplan	geëvalueerd	(mid	term	review).	
Hieruit bleek dat de (tussen)doelen uit het strategisch 
beleidsplan met betrekking tot de focus op leerrendement 
niet gehaald wordt. De focus op het vergroten van de 
kennis en vaardigheden van kinderen wordt verscherpt. 
Acties die naar aanleiding hiervan zijn ondernomen:
•	 Het document ‘sturen op kwaliteit’ is ter advies 

aan het Directeurenoverleg en de GMR voorgelegd 
en vervolgens door het bestuur vastgesteld.In dit 
document staat beschreven op welke wijze sturing 
plaatsvindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een instructieve, bestendigende en bekrachtigende 
sturingsstijl.

•	 In kaart brengen van de ingeroosterde tijd besteed 
aan de basisvakken

•	 Maken van afspraken omtrent de minimumtijd besteed 
aan de basisvakken 

•	 Organiseren van scholing omtrent het analyseren 
van resultaten en op basis hiervan doelen stellen en 
interventies plegen om het onderwijsleerproces te 
verbeteren (wordt in 2015 voortgezet).

•	 Aanpassen van de wijze waarop de diepte-analyse 
van resultaten plaatsvindt: meer gerelateerd aan 
schooldoelen en met het CITO LOVS als uitgangspunt

•	 Indien van toepassing: verscherpen van projecten 
op schoolniveau/schrappen van projecten op 
schoolniveau die niet bijdragen aan het vergroten van 
de kennis en vaardigheden van leerlingen

•	 Meer aandacht voor het primaire proces in het 
Directeurenoverleg

•	 Hernieuwde afspraken omtrent inhoud 
groepsoverzichten en groepsplannen

•	 Oprichten van de Lingeacademie. Hierin worden 
cursussen en workshops aangeboden die bijdragen 
aan het primaire proces en hiermee leiden tot het 
vergroten van kennis en vaardigheden van leerlingen 
en medewerkers.

De intern begeleiders hebben in 2014 in  opdracht van 
de schooldirectie op schoolniveau een diepteanalyse 
gemaakt van de tussenopbrengsten van het onderwijs. 
Directeuren hebben samen met hun teams de 
gegenereerde signalen voor schoolontwikkeling vertaald 
in actieplannen. 
Op de scholen van De Linge wordt de CITO Eindtoets bij 
bijna alle leerlingen in groep 8 afgenomen. Bij een aantal 
leerlingen die vrijwel zeker in aanmerking komen voor 
LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is in 2014 het 
drempelonderzoek afgenomen. Dit onderzoek geeft aan 
welke leervorderingen er zijn op de onderdelen spelling, 
begrijpend lezen, technisch lezen, inzichtelijk rekenen en 
woordenschat.
De CITO-Eindtoets brengt als leer- of schoolvorderingen-
toets de eindopbrengsten van het onderwijs op de 
Lingescholen in kaart. Onderstaand overzicht geeft de 
gemiddelde CITO-resultaten van 2013 en 2014 weer.
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‘Onze drijfveer is passie voor 
leren en leren met passie.’ 
Basisschool Marang

Opbrengsten vroegsignalering en preventie

Doel uit het strategisch beleidsplan:
‘Alle kinderen krijgen onderwijs op maat. De balans is 
optimaal tussen: kind en leerstofgericht werken’.

Op de peuterspeelzalen zijn vanuit verschillende 
disciplines externe deskundigen aanwezig om door 
vroege signalering kinderen snel naar passende 
begeleiding toe te leiden. De aanwezigheid op 
de speelzalen zorgt voor een laagdrempelige 
toegankelijkheid voor ouders en pedagogisch 
medewerkers:

• Logopedie: In 2014 zijn 65 kinderen gescreend 
op hun taal- en spraakontwikkeling. Op basis van 
de resultaten zijn 37 kinderen doorverwezen voor 
logopedische behandeling.  2 kinderen zijn verwezen 
voor een externe behandeling.

• MEE/Integrale Vroeghulp: In 2014 heeft de ambulant 
medewerker 10 kinderen op verzoek van ouders en 
pedagogisch medewerkers geobserveerd. Hiervan 
zijn 6 kinderen verwezen naar externe deskundigen 
voor verder onderzoek en/of behandeling. Voor 
alle kinderen is begeleidingsadvies gegeven aan 
de pedagogisch medewerker. Bij 2 gezinnen is 
opvoedingsondersteuning ingezet.

• Consultatiebureaus: Op alle peuterspeelzalen zijn 
spreekuren ingericht. Doel van deze spreekuren 
is  tweeledig. Enerzijds het bieden van een 
laagdrempelige toegang voor ouders naar de 
wijkverpleegkundigen. Anderzijds het realiseren 
van korte lijnen tussen wijkverpleegkundigen en 
pedagogisch medewerkers. De uitwisseling en 
overdracht die regelmatig plaatsvindt heeft een 
positief	effect	t.a.v.	preventie	en	volgen	van	kinderen	
met zorg. In 2014 is op basis van het succes van de 
spreekuren besloten de mogelijkheid tot verbreding 
naar de kinderopvang te onderzoeken. Hiervoor 
worden in 2015 twee pilots uitgevoerd waarin 
verschillende instanties voor voorschoolse educatie 
samenwerken. 

• Zorgstructuur 0-12 jaar: Er zijn in 2014 geen kinderen 
met meervoudige problematiek ingebracht in het 
Klein Casus Overleg (KCO) en het ZorgAdviesTeam 
0-12 jaar (ZAT). De geplande evaluatie van de 
zorgstructuur heeft vertraging opgelopen als gevolg 
van de transitie Jeugdzorg. De evaluatie staat nu in 
2015 op de agenda.

Primair onderwijs
Doelstelling uit het strategisch beleidsplan:
‘Alle kinderen krijgen onderwijs op maat. De balans is 
optimaal tussen: leerling- en leerstofgericht werken, 

aansluiten bij leervragen van kinderen en werken vanuit 
de opbouw van de methode, nadruk op leerprocessen/
vaardigheden en nadruk op leerresultaten en kennis’. 

Om duidelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt 
wordt, volgen een aantal voorbeelden:

Opbrengst- en handelingsgericht werken binnen de 1 
zorgroute 
In alle groepen 1 t/m 8 werken leerkrachten volgens de 
cyclus handelingsgericht werken, met de bijbehorende 
stappen:
•	 Waarnemen
•	 Begrijpen
•	 Plannen
•	 Realiseren

Op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen worden groepsoverzichten en 
groepsplannen gemaakt met als doel tegemoet te 
komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de 
Linge
Leerlingen	die	niet	voldoende	kunnen	profiteren	
van de basisondersteuning van de scholen en 
als gevolg hiervan een arrangement vanuit het 
samenwerkingsverband of Kentalis ontvangen, worden 
begeleid	door	onderwijsassistenten	met	specifieke	
expertise. Deze onderwijsassistenten komen meerdere 
malen per jaar samen in een netwerk om kennis te delen 
ten behoeve van het vergroten van hun eigen kennis en 
vaardigheden en die van de leerlingen.

Project: ‘hoogbegaafde leerlingen binnen de Linge’
Voor onze cognitief meest talentvolle en hoogbegaafde 
leerlingen bieden we een arrangement dat hun 
leerrendement maximeert. Hiertoe is per locatie 
een	locatie	specifiek	beleidsplan	opgesteld.	
Daarnaast begeleidt de projectgroep Excellentie op 
stichtingsniveau scholen bij de uitvoering van hun 
projectplan, met de plusgroep als belangrijk onderdeel. 
Deze beleidsperiode staat in het teken van investeren 
in verdere versterking van leerkrachtvaardigheden. Dit 
moet in 2016 geresulteerd hebben in passend onderwijs 
door de leerkracht in de eigen groep. Concreet betekent 
dit, dat het aantal plusgroepen afneemt, ten gunste 
van optimale begeleiding van deze leerlingen door de 
leerkracht in de eigen groep. 
In 2014 is door de plusgroepleerkrachten veel 
geïnvesteerd in het  bieden van begeleiding op basis 
van concreet geformuleerde vragen, zowel op team- 
als op leerkrachtniveau. Deze begeleiding zal in 2015 
voortgezet worden.
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Studiedag
Tijdens de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers 
van de Linge is gekozen voor het thema ‘Omdenken’. 
Tijdens deze inspirerende dag zijn alle medewerkers 
geschoold in het denken van kansen.

Educatief Partnerschap
Uit het strategisch beleidsplan:
‘Ouders en medewerkers zijn binnen De Linge 
educatieve partners, die een gedeelde en 
complementaire verantwoordelijkheid hebben voor 
de opvoeding van de kinderen. Communicatie, 
informatie, samenwerking en verantwoording spelen 
daarbij een belangrijke rol’.
In 2013 is een tevredenheidsonderzoek onder 
ouders, bij zowel Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk 
als primair onderwijs afgenomen. De resultaten 
hiervan zijn, later dan gepland, eind 2014 bekend 
gemaakt. Op schoolniveau analyseert men welke 
verbeterpunten gemaakt kunnen worden en zet men 
acties hierop uit.

Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang 
en Peuterspeelzaalwerk
Ouderbetrokkenheid is een onderdeel van  de jaarlijkse 
zelfevaluatie. Alle speelzalen scoren een voldoende tot 
goed. Het programma in relatie tot de ontwikkeling van 
het kind behoeft nog verbetering, blijkt uit de evaluatie. 
Daarom is de inhoud van de ouderavonden en de 
oudergesprekken aangepast. 
In het oudertevredenheidsonderzoek waarderen de 
ouders de kwaliteit van de voorzieningen met gemiddeld 
een 8. 

Primair onderwijs
Iedere locatie heeft in zijn eigen strategisch schoolplan 
verwoord op welke wijze educatief partnerschap een 
plek heeft in zijn organisatie. Dit verschilt per locatie. 
In het oudertevredenheidsonderzoek, afgenomen in 
2013, komen de volgende resultaten naar voren:
•	 kwaliteit van het onderwijs op school: 7,6
•	 de aandacht voor vernieuwingen in het onderwijs: 7,3
•	 De manier waarop de directeur werkt aan  

verbetering van het onderwijs: 7,4
•	 De wijze waarop leerkrachten omgaan  

met de ouders: 7,6

Actieplannen zijn in 2014 op locatieniveau 
opgesteld, naar aanleiding van de resultaten uit het 
oudertevredenheidsonderzoek.

Gerichtheid op maatschappelijke 
waarde
Uit het strategisch beleidsplan:
‘Educatie van nu bepaalt mede hoe de maatschappij 
van morgen eruit ziet. We geven uiting aan het 
motto ‘Think global, act local’ (Ulrich 1997) door te 
verbinden tussen een breed en steeds vernieuwend 
mondiaal perspectief en een smaller lokaal perspectief. 
Globalisering en internationalisering, onder andere door 
middel van digitalisering, horen bij de toekomst van 
kinderen van nu’. 

Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang 
en Peuterspeelzaalwerk
Ambitie uit het strategisch beleidsplan:
‘Locaties richten zich voortdurend op samenwerking 
met maatschappelijke en culturele organisaties 
en individuele personen die aan het leren kunnen 
bijdragen’.
Binnen de voorschoolse voorzieningen van 
SVPO de Linge wordt samengewerkt met diverse 
maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld 
het consultatiebureau. Daarnaast worden regelmatig 
maatschappelijke stages ingevuld. 
In 2014 hebben diverse  locaties tbv diverse goede 
doelen geldbedragen bijeengebracht: Cliniclowns, 
Jantje Beton, Kika.  Op bovenschools niveau heeft 
Peuterspeelzaalwerk De Linge een intentieverklaring 
afgesloten met stichting Niketan. Het doel van 
de samenwerking is kennisuitwisseling. De Linge 
ondersteunt Niketan met het verbeteren van de kennis 
voor zorg en onderwijs aan het jonge kind. De Linge 
doet dit door middel van het beschikbaar stellen van 
een curriculum en methodieken en het mogelijk maken 
van directe kennisuitwisseling door korte uitzendingen 
van medewerkers. Tevens organiseert de Linge  1 keer 
per jaar een (sponsor) actie om het early childhood 
education	programma	financieel	te	ondersteunen.	

Primair onderwijs
Iedere locatie heeft in zijn eigen strategisch 
schoolplan verwoord op welke wijze de gerichtheid 
op maatschappelijke waarde een plek heeft in zijn 
organisatie. Dit verschilt per locatie. 

Doorgaande leerlijnen
De Linge biedt doorgaande speelleerlijnen: vanuit het 
spelenderwijs leren in de voorschoolse periode via 
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.  
Alle organisaties die te maken hebben met kinderen van 

0-4 jaar binnen de gemeente Lingewaard werken met 
de ‘Lingewaardse Overdrachts-en Verwijsprocedure 
0-4 jarigen’ om goede aansluitingen tussen de voor-
en vroegschoolse periode en het basisonderwijs te 
realiseren. 
De werkgroep DOL (Doorgaande Ontwikkelingslijn 
0-27 jaar) binnen de gemeente draagt zorg voor het 
versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn binnen 
de gemeente. Lingemedewerkers leveren een actieve 
bijdrage aan deze werkgroep.

Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang 
en Peuterspeelzaalwerk
Doorgaande lijn voorschool-primair onderwijs
Ambitie uit het strategisch beleidsplan:
‘Kinderen maken een ononderbroken ontwikkelingslijn 
door vanuit de voorschoolse voorziening naar aanvang 
op de basisschool’
Om de ontwikkeling van het kind op de diverse 
domeinen te verrijken en te stimuleren, en een optimale 
ontwikkelingslijn van het kind te waarborgen interacteren 
volwassenen bewust en gericht met het kind in een rijke 
leeromgeving. Om de doorgaande lijn te waarborgen 
wordt een integraal ontwikkelingsconcept (Startblokken) 
gehanteerd en worden competente medewerkers 
ingezet.
Ter versterking van doorgaande begeleidingslijnen is het 
peuterspeelzaalwerk in 2013 gestart met de invoering 
van KIJK!, een ontwikkelingsvolgmodel dat tevens in 
de onderbouw van de basisscholen binnen stichting de 
Linge gehanteerd wordt. 

KIJK! stelt de pedagogisch medewerkers in staat de 
ontwikkeling van jonge kinderen gestructureerd en over 
langere	tijd	in	beeld	te	brengen.	Het	ontwikkelingsprofiel	
wordt vanaf 2014  gebruikt bij het planmatig aanbod van 
de activiteiten op de groep, hierbij geldend tussendoel 
uit het strategisch beleidsplan:

‘Pedagogisch medewerkers brengen aan de hand van 
dit instrument de ontwikkelingslijn van het jonge kind in 
beeld , evenals de resultaten van de begeleiding’

•	 De doorgaande lijn wordt als volgt geborgd:
•	 Het hanteren van Startblokken (een landelijk erkend 

werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen 
optimaal te stimuleren), met de daarbij behorende 
pedagogisch-didactische aanpak;

•	 Samenwerking met betrekking tot educatieve 
methodieken;

•	 Warme kindoverdracht;
•	 Het gezamenlijk kindvolgsysteem gehanteerd (KIJK!).

Om handvatten te krijgen om de doorgaande leerlijn 
binnen de Linge te versterken is in 2014 een onderzoek 
gestart. In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre 
de doorgaande lijn binnen de Linge  aanwezig is en op 
welke wijze deze versterkt kan worden. In 2015 worden 
de resultaten bekend gemaakt en acties ondernomen 
naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek.

Integraal Kindcentrum
Doelstelling uit het strategisch beleidsplan:
‘Het peuterspeelzaalwerk neemt deel aan 
herstructureringsprojecten. Het verkent in alle kernen 
in Lingewaard de mogelijkheden voor herstructurering, 
nieuwe vormen van educatie en opvang’.
In 2014 is het beleid, om integrale kindcentra te 
ontwikkelen voortgezet. Een aantal ontwikkelingen 
binnen de gemeente Lingewaard hebben ertoe geleid 
dat de IKC-ontwikkeling binnen de Linge vertraging 
heeft opgelopen. Het beleid om integrale kindcentra te 
ontwikkelen wordt ook in 2015 verder voortgezet. 

Primair onderwijs
Binnen het samenwerkingsverband PassendWijs 
houdt een deelprojectgroep Primair Onderwijs/
Voortgezet onderwijs zich bezig met het realiseren 
van	goede	en	efficiënte	aansluiting	tussen	primair	en	
voortgezet onderwijs. Lingemedewerkers zijn bij deze 
projectgroep aangesloten. Belangrijk onderwerp is 
het vereenvoudigen van de overdrachtsprocedure, 
door middel van het in gebruik nemen van 
OSO (overstapservice onderwijs), een digitaal 
overstapdossier. In 2014 is dit traject afgerond.

De Linge heeft zich ten doel gesteld op alle niveaus 
initiatieven te nemen tot experimentele en structurele 
samenwerking met partners in het totale spectrum. 
In dit kader is samenwerking gezocht met SBO de 
Vlinderboom. In 2014 is dit traject voortgezet. Per 1 
augustus 2015 wordt SBO de Vlinderboom ingebed in 
het bestuur van de Linge.
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Personeelsopbouw
Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk
Het aantal medewerkers binnen Peuterspeelzaalwerk is 
in 2014 toegenomen met 2 medewerkers. Kinderopvang 
De Linge heeft in 2014 8 medewerkers, waarvan 4 
medewerkers ook bij peuterspeelzaalwerk werkzaam 
zijn.	De	flexibele	schil	van	het	totale	personeelsbestand	
bedraagt 4,8%.

Verdeling FTE’s

Leeftijdsopbouw personeel: 

Verdeling man/vrouw

Het personeelsbestand is al een paar jaar stabiel. 
Er is geen sprake van uitstroom en er zijn geen 
nieuwe personeelsleden geworven. Met de komende 
harmonisatie en uitbreiding naar 2 pedagogisch 
medewerkers per groep bestaat de mogelijkheid om de 
onevenwichtige samenstelling (qua leeftijd) van het team 
in balans te brengen door deze met jonge krachten aan 
te vullen. Tweede doel hierbij is om bij het selecteren van 
personeelsleden het opleidingsniveau mee te laten wegen 
om op deze wijze SPW4 en HBO te werven.

Vrijwilligers
Peuterspeelzaalwerk functioneert volgens de 
subsidieovereenkomst met de gemeente Lingewaard op 
ambitieniveau 1. Op dit niveau wordt de leiding op de 
groepen gevormd door een pedagogisch medewerker 
en een vrijwilliger. Om deze bezetting op de groepen 
rond te krijgen hebben in 2014 80 vrijwilligers zich 
als ondersteunende groepshulp ingezet. Dit geeft de 
pedagogisch medewerker ruimte om zich nog meer te 
kunnen richten op haar primaire taak: het stimuleren van 
de ontwikkeling van het jonge kind. 
In totaal zijn in 2014 162 vrijwilligers belangeloos 
actief geweest binnen Peuterspeelzaalwerk en 
Kinderopvang: 80 groepshulpen, 10 TSO vrijwilligers,39 
oudercommissieleden,	6	cliëntenraadsleden	en	4	
vrijwilligers t.b.v. onderhoud. 
Grote dank gaat uit naar hun enthousiaste en betrokken 
inzet.

Medewerkers

Aantal mede-
werkers:

Fte:

2014 32 16,3

2013 36 14,8

2012 30 12,6

Directie en staf: 2,3 fte 14%

Pedagogisch 
medewerkers:

12,5 fte 77%

Huishoudelijk 
medewerkers:

1,1 fte 7%

‘De Linge, dat zijn 
we allemaal’ 

> 60 jaar

55 - 60 jaar

50 - 55 jaar

45 - 50 jaar

40 - 45 jaar 

35 - 40 jaar

30 - 35 jaar

25 - 30 jaar

20 - 25 jaar

< 20 jaar

0 84 122 106 14 16

Man

Vrouw
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Personeel 

Verzuimontwikkeling:

Verzuimontwikkeling per kwartaal in vergelijking met 2013:
In 2014 stijgt het verzuim t.o.v. het verzuim in 2013. Door 
een toenemend aantal langdurig zieken ligt het verzuim 
relatief hoog. De langdurig zieke medewerkers waren ook 
arbeidsongeschikt gedurende de vakanties. Hierdoor is het 
verzuim tijdens Q2 en Q3 relatief hoog in vergelijking met 
andere jaren. De verzuimfrequentie is gezakt. Het aantal 
medewerkers dat niet heeft verzuimd was in 2014 69%. 
De cijfers in vergelijking met verzuim in het onderwijs en 
verzuim in Nederland laten zien dat het verzuim van De 
Linge in Q1 en Q2 lager ligt dan het landelijk gemiddelde in 
Onderwijs. (bron CBS)

oudercommissieleden,	5	cliëntenraadsleden	en	1	
vrijwilliger t.b.v. onderhoud.

Verzuim

Verzuimpercentage
Het gemiddeld verzuim van peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang komt in 2014 uit op 3,25 %. Ten opzichte 
van 2012 is dit een stijging van 1,25%. 2,5% vanhet 
verzuimcijfer is te herleiden naar lang verzuim van 2 
medewerkers in het eerste halfjaar van 2014.

Verzuimontwikkeling
Het verzuimcijfer verhoudt zich zeer gunstig ten opzichte 
van het landelijk verzuimgemiddelde in de branche Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening dat in 2014 5,1% is. 
In 2014 komt 1 keer kortdurend werk gerelateerd verzuim 
voor. Frequent verzuim komt bij peuterspeelzaalwerk 
sinds 2010 niet meer voor als gevolg van preventieve en 
curatieve interventies volgens het gezondheidsbeleid dat 
in samenwerking met de arbodienst is opgesteld. 

Primair onderwijs

Het aantal medewerkers binnen het primair onderwijs is 
in 2014 in absolute getallen toegenomen met 2 personen. 
Het aantal fte is gedaald met 12 fte.

Aantal medewerkers: Fte:

2014 178 121,9

2013 176 133,9

Leeftijdsopbouw personeel

Verdeling man/vrouw

In het personeelsbestand is een groot percentage 
vrouwen werkzaam. Tevens zien we een onevenredige 
leeftijdsverdeling. Er zijn relatief veel werknemers in de 
leeftijdscategorie 50-60 jaar. Ook in de categorie 30-35 
jaar is het aantal medewerkers relatief groot. In verband 
met de verdergaande krimp van het leerlingenaantal in 
de toekomst zijn er weinig sturingsmogelijkheden om dit 
personeelsbestand meer evenredig te verdelen.

Cultuur van verandering
Uit het strategisch beleidsplan: 
‘Medewerkers verbeteren en vernieuwen continu, 
opereren lange termijn gericht en acteren open en 
actiegericht. Vanuit een onderzoekende houding en een 
sterk innovatief vermogen zetten teams evidencebased 
werkmethodes in om het primaire proces continu te 
monitoren en verbeteren. 
Van en met elkaar leren komt tot uitdrukking in wederzijds 
inspireren en spiegelen. Vanuit een sterk ontwikkeld 
reflectief	vermogen	is	vragen,	geven	en	ontvangen	van	
feedback vanzelfsprekend’.

High performance professionals
Uit het strategisch beleidsplan:
‘Medewerkers van De Linge staan open voor nieuwe 
kennis en ervaringen. De Linge educatiecontext daagt 
professionals	uit	kennis	te	delen	en	te	creëren	in	
resultaatgerichte teams. Uit onderzoek blijkt immers 
dat het leren van elkaar in brede zin een van de meest 
krachtige drijfveren bij verandering is. 
We hebben vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars 
mening. Vanuit de theorie van gespreid leiderschap is 
leiderschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
een gezamenlijke collectieve kracht, waarbij leiderschap 
in de klas evenzeer een (rol) model is voor leiderschap in 
de school. In het werken zijn high trust, high support en 
high expectations uitgangspunten’.

Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk
De Linge heeft de ambitie een professionele cultuur te 
hanteren, waarbinnen alle medewerkers erop gericht zijn 
samen betere professionals te worden. 
Met deze ambitie is voor pedagogisch medewerkers 
de volgende doelstelling geformuleerd: “Pedagogisch 
medewerksters kunnen ambitieuze en reële doelen 
stellen voor elk kind. Dit blijkt uit het individuele en/of 
groepsplan”.
Met deze doelstelling als uitgangspunt zijn de volgende 
acties ondernomen:
•	 De coaching en de bovenschoolse gezamenlijke 

teambijeenkomsten hebben ook in 2014  in het 
teken gestaan van versterking van het planmatig en 
doelmatig werken in de voorschoolse voorzieningen.  

•	 Het ontwikkelingsvolgmodel KIJK is het instrument 
waarmee pedagogisch medewerker de ontwikkeling 
van het jonge kind volgt en de resultaten van de 
begeleiding in beeld brengt. 

•	 De kwaliteitsmedewerkers begeleiden de teams op de 
locaties in het doelmatig werken. 

•	 Alle pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks de 
herhalingscursus bedrijfshulpverlening en kinder-ehbo.

Primair onderwijs

Gesprekkencyclus
Binnen de Linge wordt de volgende cyclus gehanteerd: 
het startgesprek, pop-up gesprek, een of meerdere 
voortgangsgesprekken en een evaluatiegesprek 
rondom een of meerdere competenties in een 
persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast worden ook 
beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers 
binnen De Linge. De beoordelingsgesprekken vinden 
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‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder’ 
Basisschool Marang

tweejaarlijks plaats. Met de komst van de CAO 
2014/2015 krijgen de onderwerpen professionalisering en 
duurzame inzetbaarheid een nadrukkelijkere positie in de 
gesprekkencyclus. 

Scholing/Opleidingsbeleid
Aan het begin van ieder schooljaar bepaalt de directeur 
welke scholing en/of begeleiding noodzakelijk is voor 
de school en de (individuele) medewerkers.  Dit doet 
hij in samenhang met het strategisch schoolplan en het 
daarvan afgeleide jaarplan.
Op stichtingsniveau worden ontwikkelingsgesprekken 
gehouden met de directeuren en de medewerkers van het 
stafbureau. 
In 2014 is een start gemaakt met De Linge-academie. 
Doelstelling van de Lingeacademie is tweeledig: 
enerzijds leren van en met elkaar. Anderzijds wordt in 
de Lingeacademie de kennis en vaardigheden van de 
leerkrachten vergroot.
In de Lingeacademie worden gezamenlijke vragen op 
bestuursniveau opgepakt. 

Mobiliteit
Naar verwachting zal, als gevolg van dalende 
leerlingentallen, mobiliteit vaker ingezet worden in de 
toekomst. Op deze wijze kunnen medewerkers hun 
competenties optimaal inzetten daar waar dat mogelijk, 
nodig of noodzakelijk is.+ Dit vraagt van medewerkers 
een	grotere	mate	van	flexibele	inzet	dan	tot	nu	toe	het	
geval is. 
In dit kader is op diverse scholen via de werkgroep 
IPB (integraal personeelsbeleid) en de Hr-manager een 
presentatie verzorgd om vrijwillige mobiliteit meer op 
de kaart te zetten. Persoonlijke ontwikkeling en groei 
zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Deze inspanningen 
hebben er toe geleid dat er een toename van mobiliteit 
is gerealiseerd. In totaal zijn 5 medewerkers naar een 
andere school gegaan op basis van vrijwilligheid. 
Het payrollbeleid is aangescherpt door de inzet van 
payroll per school te limiteren om op deze wijze 
continuïteit te waarborgen.
Daarnaast zorgt dit voor een meer evenwichtige verdeling 
van Payroll over de scholen.

Excellente directeuren
Uit het strategisch  beleidsplan:
De Linge vraagt om excellent leiderschap vanuit high 
trust, high support and high expectations. Directeuren 
van De Linge zijn vooral onderwijskundig leider: 
modelleren,	monitoren	en	garanderen	van	effectieve	
educatie en optimaal leerrendement. Leidinggevenden 
dagen hun medewerkers en collega’s uit het beste uit 
zichzelf te halen.  In 2014 is gestart met de werkwijze 
‘sturen op kwaliteit’ Dit geeft de directeuren houvast in 
hoe hij/zij met de diversiteit in het team het beste uit het 
onderwijs kan halen.

Excellent werkgeverschap
Uit het strategisch beleidsplan:
De Linge staat voor hoogwaardig personeelsbeleid 
als deel van goed werkgeverschap en ziet facilitering 
als een voorwaarde voor de maximale ontplooiing van 
medewerkers tijdens hun gehele loopbaan. Directeuren 
hebben tevens de rol van werkgever.

Formatie  
De Linge heeft al enige jaren te maken met teruglopende 
leerlingaantallen. Hierdoor lopen formatiebudgetten 
terug. Dit is niet alleen met natuurlijk verloop in 
het personeelsbestand op te vangen is. Deze 
maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we onze 
rol als excellent werkgever niet op alle punten kunnen 
waarmaken. Om tijdig en goed in te kunnen spelen op de 
teruglopende formatiebudgetten, heeft De Linge al vanaf 
2013 een aantal maatregelen genomen: 
•	 Handhaving van de kaderbrief zoals geformuleerd 

in 2011 met daarin de hoofdlijnen van meerjarig 
formatiebeleid;    

•	 Continuering van de vacaturestop. Daar waar vast 
personeel niet toereikend is  wordt de tijdelijk vacature 
via	payrollcontracten	(flexibele	schil)voor	bepaalde	tijd	
ingevuld;

•	 Deze	flexibele	schil	maakt	soepeler	inspelen	op	krimp	
mogelijk, zonder dat hier langdurige verplichtingen uit 
voortvloeien. Alleen daar waar continuïteit onder druk 
komt te staan wordt afgeweken van dit beleid;

In schooljaar 2013-2014 is door de genomen 
maatregelen personele krimp middels gedwongen 
ontslagen voorkomen en zijn geen medewerkers in het 
risicodragende deel van de formatie 2014-2015 geplaatst. 
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‘Door mobiliteit onder de 
aandacht te brengen, geven we 
onze medewerkers de kans zich 
verder te ontwikkelen.’ 
M.Meulman, HR-manager

Inrichting van de organisatie
De functie van bestuur berust bij de directeurbestuurder. 
De Raad van richt zich op uitoefening van intern toezicht.

 Het organogram van De Linge ziet er als volgt uit: 

CR	=	Cliëntenraad	 	 	
GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
PV= Personeelsvergadering  
MR= medezeggenschapsraad

De Linge werkt volgens Raad van Toezicht model. 
Hiermee is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht 
georganiseerd. 

De directeurbestuurder bestuurt de organisatie en is het 
bevoegd gezag. Hij geeft leiding aan de directeuren en de 

Bestuur, management 
en organisatie

bovenschoolse medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
 
Het directeurenoverleg, bestaande uit de directeur 
Voorschoolse voorzieningen en de directeuren van alle 
scholen, heeft daarbij een adviserende rol. 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en houdt 
toezicht op de organisatie op basis van rapportage 
met het strategisch beleidsplan als kaderstellend 
document. De directeurbestuurder legt verantwoording 
af aan de Raad van Toezicht over de in het strategisch 
beleidsplan genormeerde doelen en indicatoren. De 
directeurbestuurder en de Raad van Toezicht leggen 
naar de direct belanghebbenden en de samenleving 
verantwoording af over de mate, waarin de vastgestelde 
opdracht en doelstellingen worden gehaald.

Personele bezetting:
Directeurbestuurder:
Dhr. T. Pruyn

De Raad van Toezicht: 
Dhr. Dr. J. Linssen voorzitter
Dhr. Ir. G. Driessen plaatsvervangend  
 voorzitter
Dhr. E. Boekhorst lid
Dhr. Mr. W. Nieuwenhuis lid
Dhr. Drs. P. Hegeman lid
Mevr. Drs. B. van Waesberghe lid

Directeur Voorschoolse voorzieningen: 
Mevr. J. Rasing

SVPO De Linge
Raad van Toezicht

Directeurbestuurder

Voorschoolse 
voorzieningen

Primair onderwijs Staf

GMR

MRCR

PV

Directeur 
Peuterspeelzaalwerk

Directeuren Primair 
onderwijs

Onderwijs & 
Begeleiding

Administratieve 
& facilitaire 

ondersteuning

team van 
peuterleidsters

team van leraren en 
onderwijsondersteuningen
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Directeuren Primair onderwijs:
Dhr. J. Boonman: Borgwal
Mevr. M. Goris: Donatushof
Dhr. J. Boonman: Doornick
Mevr. H. Pasman:  Drieluik
Dhr. H. Erkens: Marang
Mevr. J. Bastmeijer (t/m 31-07-14)/
Interim directeur (vanaf 01-08-2014): Mikado
Mevr. M. Franse: Pius X
Mevr. B. van de Logt: Vonkenmorgen
Mevr. P. Holland (t/m 31-08 -2014)/
Dhr. E. Pricken (vanaf 01-09-2014): Wieling

Medezeggenschap Voorschoolse voorzieningen:

Personeelsgeleding:
Het recht op inspraak en informatie voor de werknemers 
is binnen Peuterspeelzaalwerk geregeld in de vorm van 
de personeelsvergadering. Hierin worden medewerkers 
geïnformeerd en om advies gevraagd.
2 bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
•	 Sociaal,	financieel	en	algemeen	beleid	(formatie,	

begroting en jaarrekening)
•	 Gezondheidsbeleid (verzuim en halfjaarcijfers)
•	 Personeelszaken

Cliëntenraad:	
Het recht op inspraak en informatie voor ouders is binnen 
Peuterspeelzaalwerk	georganiseerd	in	de	cliëntenraad.

Voorzitter:  mevr. Astrid van Loy, Gendt
Secretaris:  mevr. M. Peters, Huissen
Leden:   vacature, Haalderen
  mevr. I. Berendts, Bemmel
  vacature, Angeren
  vacature: Doornenburg

9 bijeenkomsten, waarvan 5 met de directeur 
peuterspeelzaalwerk

Hoofdonderwerpen:
•	 Jaarrekening
•	 Begroting
•	 Verbreding van de peuteropvang
•	 Inkomensafhankelijke tarieven 
•	 Vaststelling van de tarieven van het 

peuterspeelzaalwerk 2015.
•	 inspectiebezoeken die aan de peuterspeelzalen zijn 

afgelegd. 
•	 Reglementen	cliëntenraad	en	oudercommissie
•	 Arbo en verzuim
•	 Bezetting en bereik

Oudercommissie Kinderopvang: 
Locatie Vonkenmorgen:  mevr.Astrid van Loy, Gendt

Medezeggenschap primair onderwijs 
GMR 
Voorzitter:  dhr. E. van Gerven/
  Martijn van Straaten (vanaf 01-08-’14)
Secretaris:  mevr. S. Bouwmeister

5 Bijeenkomsten 

School Personeelsgeleding Oudergeleding

De Borgwal Mevr. R. Slot Mevr. S. 
Bouwmeister

Donatushof Mevr. A. Houterman Dhr. E. van 
Gerven 
(tot 01-07)/ 
Dhr. H van de 
Noort 
(vanaf 01-08)

Doornick Mevr. B. van Beek 
(tot 01-07)/ Mevr. 
M. Wooning (vanaf 
01-08)

Dhr. M. van 
Straaten

Drieluik Mevr. B. van Beek 
(vanaf 01-08)

Dhr. P. Werkman

Marang - Dhr. M. Harmsen 
(tot 01-07)/
mevr. S. Bolder 
(vanaf 01-08)

Mikado Mevr. S Jansen Dhr. D. van 
Campen

Pius X Dhr. W. Broens Mevr. D. van Tol

Vonkenmorgen Mevr. P. Weghorst Mevr. M. Strijbos 
(tot 01-07)/ Mevr. 
R. Scholten 
(vanaf 01-08)

De Wieling Mevr. A. Janssen 
(tot 01-07)/ Mevr. J. 
Kemperman (vanaf 
01-08)

Mevr. L. van 
Ampting

De volgende stukken zijn beoordeeld en kregen positief 
advies:
•	 Arbo handboek
•	 Document Payroll
•	 Mobiliteitscentrum
 
Er is instemming verleend aan de volgende stukken:
•	 Vakantierooster
•	 Bestuursformatieplan
•	 Schoolgids
•	 Sturen op kwaliteit

Overige onderwerpen, o.a.:
•	 Input gegeven aan de midtermreview.
•	 Informatie voor op de schoolwebsites m.b.t. de taken 

van MR en GMR
•	 Werkmap 
•	 Jaarverslag.

Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taak 
met betrekking tot de drie onderdelen,  kinderopvang, 
het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs. Deze 
onderdelen zijn elk in een eigen stichting ondergebracht.
Onderwerpen kinderopvang:
•	 Project IKC Zilverkamp, 
•	 Goedkeuring van het jaarverslag kinderopvang 2013,
•	 De begroting kinderopvang 2015.
•	 inspectie KDV en BSO IKC de Vonkenmorgen en 
•	 Goedkeuring aan de veranderingen op het terrein van 

de personeel- en salarisadministratie alsmede op het 
terrein	van	de	financiële	administratie	 

Onderwerpen peuterspeelzaalwerk:
•	 Verbreding van de peuteropvang
•	 Inkomensafhankelijke tarieven voor ouders
•	 Vaststelling van de tarieven van het 

peuterspeelzaalwerk 2015.
•	 opstart van een projectgroep die de verplaatsing van 

peuterspeelzalen naar de scholen onderzoekt 
•	 inspectiebezoeken die aan de peuterspeelzalen zijn 

afgelegd. 
•	 De raad heeft goedkeuring verleend aan de opzegging 

van het contract met de OSG, aan het jaarverslag 
peuterspeelzaalwerk 2013 en aan de begroting 2015.  

Onderwerpen primair onderwijs:
•	 de bestuurlijke inbedding De Vlinderboom, 
•	 de revitalisering de Zilverkamp, 
•	 de Europese aanbesteding van de schoonmaak,
•	 het haalbaarheidsonderzoek van de bestuurlijke 

samenwerking tussen ATOS en De Linge, 
•	 de verzuimrapportage,

•	 het ondersteuningsplan 2014-2018 Passend Wijs, 
•	 het beleidskader tijdelijke personeel (Payroll), 
•	 de inspectiebezoeken (aan Pius X, De Wieling, 

Donatushof, Mikado en Doornick), 
•	 de start van de Linge-academie, 
•	 de vermogensrapportages van ABN-AMRO. 
•	 het project herstructurering Bemmel: de Raad 

vertrouwt erop dat dit project in 2015 tot een goed 
einde wordt gebracht. 

•	 de rapportages van de CITO eindtoets. Over de 
resultaten van de CITO eindtoets is de Raad nogal 
bezorgd. In samenspraak met het bestuur is daarom 
besloten	tot	een	extra	financiële	impuls	ten	behoeve	
van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

•	 Goedkeuring is verleend aan het jaarverslag 2013 en 
aan de begroting 2015. 

 
Om de toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen, 
heeft de Raad ook gesprekken gevoerd met interne 
stakeholders, zoals een afvaardiging van de directeuren, 
de	GMR	en	de	cliëntenraad.	In	de	rol	van	werkgever	
hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad 
het jaargesprek gevoerd met de directeur/bestuurder.

Servicekantoor 
Op het servicekantoor zijn stafmedewerkers werkzaam, 
die ten dienste staan van het primaire proces. Zij 
stimuleren, begeleiden en faciliteren pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en de directeuren 
Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs in het 
uitvoeren van hun kerntaak. 

Team	Onderwijs	&	Begeleiding
Een	meerschools	werkend	team	Onderwijs	&	Begeleiding,	
bestaande uit intern begeleiders, begeleiders van 
leerlingen	met	leerlinggebonden	financiering,	leerkrachten	
Plusgroep en trainers Spelpraatgroep, draagt bij aan 
leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling op de scholen. 
Binnen het team onderwijs en begeleiding zijn onder andere 
de volgende onderwerpen naar voren gekomen:
•	 Inzet interne begeleiding
•	 Resultaten tussen- en eindopbrengsten en actiepunten
•	 Toetsen op maat
•	 Ontwikkelingsperspectief
•	 Excellentie
•	 Zorgplan (zorgbeleid)
•	 Mid term review
•	 Sturen op kwaliteit en de rol van de IB-er
•	 Inzet sprint plus

Onderhoud
Het team Onderhoud en beheer zorgt voor het groot en 
dagelijks onderhoud op de verschillende locaties.
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Profilering
Uit het strategisch beleidsplan:
‘Integrale vormen van opvang en educatie, die aansluiten 
bij de voorkeuren van ouders, vormen een krachtig 
middel om de marktpositie van peuterspeelzalen en 
basisscholen in de gemeente Lingewaard te versterken 
en te vergroten’.  

In 2014 is gestart met het ontwikkelen van het IKC-
beleid. Hiertoe is een startnotitieopgesteld, met daarin 
kaders op hoofdlijnen op welke wijze de Linge Integrale 
Kindcentra wil inrichten. De Linge gaat uit van IKC’s met 
1 pedagogisch plan, 1 team en 1 leidinggevende.

Opbrengstgericht besturen 
(toevoegen sturen op kwaliteit)
Uit het strategisch beleidsplan:
‘Het bestuur van De Linge biedt helderheid over ‘wat’ van 
educatie wordt verwacht en geeft ruimte aan de locaties 
om in te vullen ‘hoe’ zij aan deze doelen voldoen. Het 
bestuur en de directeuren leggen de ambities vast voor 
kwaliteit in het strategisch beleidsplan, pedagogisch 
beleidsplan en schoolplan. Het bestuur stuurt en ziet toe 
op de naleving van de kwaliteit. Bestuur, peuterspeelzalen 
en scholen maken vanuit intrinsieke motivatie resultaten 
zichtbaar via de verantwoording in jaarverslaglegging. 
Het bestuur en de directeuren met hun teams dragen 
een gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid om de 
educatiekwaliteit verder te versterken. Het verhogen 
van de opbrengsten vraagt om opbrengstgericht leiding 
geven. Dat vereist dat de ambities en doelen voor en 
door de gehele organisatie duidelijk worden geformuleerd 
en dat voor de directe omgeving transparant is welke 
resultaten daarbij worden geboekt.
De Linge stelt zich ten doel verantwoording af te leggen 
over de gemaakte analyses en keuzes, de gepleegde 
inspanningen, geboekte resultaten en de inzet van 
middelen, aan de (lokale) stakeholders’. 

Om opbrengstgericht te besturen is in 2014 het 
beleidsstuk ‘Sturen op kwaliteit’ in gebruik genomen. 
Middels sturen op kwaliteit hanteert het bestuur 
verschillende sturingsstijlen, waarbij ze de volgende 
uitgangspunten hanteert:
1. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen 

leerproces. Dit wil zeggen dat bij iedere (bestuurs)
stijl een beroep wordt gedaan op het initiatief en 
leervermogen van de school/medewerker. 

2. Bij deze verantwoordelijkheid voor het eigen 
leerproces gaan we uit van een professionele houding 
van iedere werknemer:
•		 de	kennis	is	aanwezig	om	goed	onderwijs	te	kunnen	

verzorgen. Indien deze niet aanwezig is zorgt de 
werknemer dat hij deze kennis tot zich neemt 

•			de	vaardigheden	zijn	aanwezig	om	goed	onderwijs	
te kunnen verzorgen. Indien deze niet aanwezig zijn 
zorgt de werknemer dat hij deze vaardigheden tot 
zich neemt

•			de	houding	(intrinsieke	motivatie)	is	aanwezig	
om goed onderwijs te willen verzorgen. Iedere 
medewerker wil goed onderwijs verzorgen en neemt 
hiervoor zijn verantwoordelijkheid.

In meer of mindere mate wordt in de verschillende 
sturingsstijlen (wederzijds) verantwoording afgelegd over 
de stand van zaken en de te nemen acties.

De instructieve sturingsstijl is met name geschikt 
voor zwakke scholen. Deze sturingsstijl (kan ook op 
deelterreinen) worden gehanteerd indien eindopbrengsten 
onder de ondergrens van de onderwijsinspectie vallen en/
of tussenopbrengsten tegenvallen (norm: early warning 
system) of teruglopen. Sturing is met name gericht 
op invoering van een op bestuursniveau, in overleg 
met de directeur/schoolteam, bepaald curriculum in 
combinatie met een intensieve, frequente en normatieve 
leerlingtoetsing.

De bekrachtigende sturingsstijl vindt plaats wanneer 
in	een	school	effectieve	didactische	praktijken	zijn	
geïmplementeerd en leraren ervaren dat hun les 
rendeert. Deze scholen hebben voldoende tussen- en 
eindopbrengsten.

De bestendigende sturingsstijl is geschikt voor goede, 
sterke scholen. In het beleidsplan staan de kenmerken 
hiervan uitgewerkt.
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‘In een inspirerende 
omgeving, komen 
kinderen tot leren.’

Uit het strategisch beleidsplan:
‘De Linge gebruikt gebouwen maximaal en creatief. 
Meerjarige huisvestings- en onderhoudsplanningen spelen 
proactief	in	op	demografische	en	onderwijskundige	
ontwikkelingen’.

Investeringen
De Linge heeft stelt zichzelf ten doel kwalitatief 
goede gebouwen te gebruiken, passend bij de 
onderwijskundige concepten en ambities. Om 
dit te kunnen realiseren zijn in 2014 een aantal 
investeringen gedaan, met name gericht op reparatie/
onderhoud. De Linge heeft dit jaar werkzaamheden 
uitgevoerd, die deel uitmaken van het vastgestelde 
meerjarenonderhoudsplan.

Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk
Jaarlijks wordt op elke locatie de Risicomonitor 
uitgevoerd waarmee onvoldoende of risico vormende 
aspecten	op	het	gebied	van	gezondheid,	hygiëne,	
veiligheid en Arbo in kaart worden gebracht. Met het 
gebruik van dit instrument voldoen Peuterspeelzaalwerk 
en Kinderopvang aan de toetsingsnorm van de 
inspectie. Op basis van de resultaten wordt een plan 
van aanpak gemaakt en de prioriteiten voor de korte 
en lange termijn vastgesteld op algemeen, locatie en 
individueel niveau. 

Primair onderwijs

Gezamenlijke inkoop
De Linge heeft de ambitie onderhoud en beheer 
maximaal	effectief	en	efficiënt	in	te	richten.	Het	
afsluiten	en	herzien	van	mantelcontracten	creëert	
jaarlijks	flinke	financiële	voordelen	met	behoud	
van kwaliteit. In 2014 zijn onder andere contracten 
afgesloten ten behoeve van:
•	 Schoonmaak
•	 Energieleverancier

Huisvesting en 
materieel
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‘Weten wat je moet leren, duidelijke 
doelen stellen en dit betekenisvol 
aanbieden, maakt dat kinderen stapje 
voor stapje kunnen leren’

Uit het strategisch beleidsplan:
‘Het bestuur van De Linge anticipeert op minder 
structurele	financiële	middelen	als	gevolg	van	
teruglopende leerlingaantallen. De Linge zet de 
beschikbare middelen, met advies van directeuren 
en medezeggenschap, in om het noodzakelijke 
voorzieningenniveau op peil te houden en de 
doelstellingen te realiseren. Incidentele, niet structurele 
investeringen ten behoeve van innovatie en vanuit 
visie, ambitie en onderwijsconcept, kunnen ten laste 
komen van de algemene reserve. Daarbij is “samen 
wat kan, alleen wat moet” uitgangspunt. De Linge 
maakt het resultaat van inzet van structurele en niet 
structurele geldstromen en handelen zichtbaar in 
onderwijsopbrengsten en in verantwoording naar de 
stakeholders.’

Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk
Kadernotitie ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap 
vooruit, 2014-2017’
Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met 
de werkgroep VVE. In deze notitie staat beschreven 
hoe de gesubsidieerde voorschoolse educatie voor 
doelgroepkinderen in Lingewaard vanaf 2014 vanuit 
marktwerking uitgevoerd gaat worden.
Iedere aanbieder, die voldoet aan de wet- en regelgeving, 
gemeentelijke kaders en kaders uit de eindrapportage 
van de werkgroep VVE kan in aanmerking komen voor 
het aanbieden van gesubsidieerde voorschoolse educatie 
voor doelgroepkinderen in Lingewaard.
De gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt, 
ongeacht bij welke voorschoolse voorziening,  
aangeboden op drie locaties in de kernen Bemmel, Gendt 
en Huissen.
De kadernotitie Peuterspeelzaalwerk is het resultaat van 
een intensief traject, waarbij de directeurbestuurder en 
de directeur Peuterspeelzaalwerk hebben geïnvesteerd 
in	profilering	van	het	belang	van	behoud	van	kwalitatief	
hoogwaardig peuterspeelzaalwerk.

Toekenning subsidie Peuterspeelzaalwerk 2014-2017
Met het vaststellen van de kadernotitie 
Peuterspeelzaalwerk 2014-2017  ‘Peuterspeelzaalwerk, 
bouwsteen voor de toekomst’ blijft Peuterspeelzaalwerk 
De Linge voor de periode 2014-2017 de enige 
aanbieder van regulier peuterspeelzaalwerk in de 

gemeente Lingewaard. Voor 2014-2017 is een 
subsidieplafond ingesteld. Dit houdt in dat met ingang 
van 2014 Peuterspeelzaalwerk te maken krijgt met 
een bezuinigingsopdracht van 30%. Na 2017 wordt de 
subsidie jaarlijks bij de nieuwe begroting vastgesteld.
Er blijft binnen De Linge voor alle twee- en driejarige 
kinderen uit Lingewaard een algemeen toegankelijk, 
gevarieerd en laagdrempelig aanbod gesubsidieerd 
peuterspeelzaalwerk beschikbaar naast de voorziening 
kinderopvang. 

Bereik Peuterspeelzaalwerk
Ondanks een daling van de geboortecijfers in de 
gemeente Lingewaard blijft het marktaandeel van 
Peuterspeelzaalwerk stijgen. In 2014 is het bereik 
65,1%. Vanaf 2010 is dit een stijging van het bereik 
met ruim 10%. 

* voorlopige cijfers: een deel van de kinderen die in deze 
jaren zijn geboren stromen in 2015 en 2016 nog in.

Bereik Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In 2014 zijn 47 kinderen met een VVE-indicatie naar 
Peuterspeelzaalwerk verwezen. Al deze kinderen zijn 
op onze VVE peuterspeelzalen geplaatst in de volgende 
verdeling;

IKC De Vonkenmorgen in Gendt:  9
Gijsje in Doornenburg:   8

Financiën

geboortejaren/
kernen

2009 2010* 2011* 2012*

Angeren 79,3 80 75,7 78,6

Bemmel 67,9 63,5 64,9 63

Doornenburg 78,9 88,9 100 106,3

Gendt 88 80 81 67,1

Haalderen 75 81,3 88 72,7

Huissen 54,4 55,4 66,2 53,5

Lingewaard 66,5% 65,1% 71,2% 62
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Hummelhonk in Bemmel:    7
Vlindertuin in Huissen:   23

Ten opzichte van 2013 is een stijging van het aantal VVE 
indicaties met met 60%. 
Een VVE-indicatie wordt afgegeven voor kinderen die 
extra ontwikkelingsbehoeften en dus begeleiding nodig 
hebben. Bijvoorbeeld omdat ze zich iets langzamer 
ontwikkelen, of omdat ze thuis niet genoeg Nederlands 
spreken. Het consultatiebureau bekijkt bij alle kinderen of 
ze in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. 
In 2015 wordt, in overleg met de voorschoolse 
voorzieningen in Lingewaard en het consultatiebureau, 
door de gemeente onderzocht of een verbreding van de 
criteria voor VVE haalbaar is. 

Prestatieafspraak bezettingspercentage peuterspeelzalen: 
regulier en VVE.
In de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente 
is De Linge overeengekomen een bezetting van 
85% te realiseren op de peuterspeelzalen. Met een 
jaargemiddelde over 40 weken van 88,9% heeft 
Peuterspeelzaalwerk deze afspraak gehaald.  

Gemiddelde bezettingsgraad per locatie  
(Jaargemiddelde 88,9)

Onderstaande	grafiek	laat	de	bezetting	per		speelzaal	en	
per kern zien. Jaargemiddelde 88,9

BALANS per 31-12-2014

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2014

Vaste activa

Materiele vaste activa 2.222 4.151

Vlottende activa

Debiteuren 18.741 14.658

Overige vorderingen 55.872 16.380

Overlopende activa 1.111 2.150

75.724 33.188

Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

137.389
215.335

238.915
276.254

Eigen vermogen

Kapitaal 54.294 54.294

Algemene reserve 77.946 93.754

132.240 148.048

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.842 14.392

Belasting/Pr. Soc Verz. 28.472 28.225

Pensioenpremies

Overige kortl. schulden

6.880

25.237

0

24.044

Overlopende passiva

Totaal kortl. Schulden

13.664

83.095

30.420

128.206

TOTAAL PASSIVA 215.335 276.254

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Realisatie

2014 2013

Baten

Ouderbijdragen 365.141 351.738

Gemeentelijke subsidie 344.854 422.870

Overige baten 2.171 2.284

Totaal Baten 712.166 776.892

Lasten

Personeelslasten 582.949 593.953

Huisvestingslasten 95.647 117.904  

Afschrijvingen 1.929 2.465

Algemene kosten 46.974 58.453

Totaal Lasten 727.319 772.7751

Saldo baten en lasten -15.153 4.117

Saldo	financiële	baten/lasten -655 680

Resultaat -15.808 4.797

Toelichting op de jaarrekening 2014
In de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers 2013 
opgenomen.	Voor	specificaties	van	de		cijfers	verwijzen	
we u naar het rapport inzake de jaarstukken 2014. De 
grote verschillen worden onderstaand toegelicht.

Balans
De afname van de post “Liquide middelen” kan als volgt 
gespecificeerd	worden:

Saldo liquide middelen per 1-1-2014  238.915,-
Af:  Toename vorderingen    42.536,-
      Afname kortlopende schulden   45.111,-
      Netto resultaat    15.808,-
      Totaal afname     -103.455,-
Bij: Correctie Afschrijving         1.929,-
Saldo liquide middelen per 31-12-2014   137.389,-

De afname van het “Eigen vermogen “ is het gevolg van 
het negatieve resultaat die op deze post in mindering is 
gebracht.
De afname van de post “Overige schulden” wordt met 
name veroorzaakt door de afname van de Crediteuren  
en in mindere mate door de afname van de Overlopende 
passiva.

Staat van Baten en Lasten
Algemeen
In de begroting 2014 werd rekening gehouden met 
een negatief resultaat ad € 26.007. Dat het resultaat 
minder negatief is uitgevallen is het gevolg van meer 
aanmeldingen dan voorzien was. 

Baten
Zoals hiervoor vermeld heeft de toename van het 
aantal aanmeldingen ook  tot gevolg gehad dat de 
Ouderbijdragen zijn toegenomen ten opzichte van 2013 
en de gemeentelijke subsidie minder is afgenomen dan 
voorzien.

Lasten
In 2014 is, mede onder druk van de teruglopende 
subsidie van de gemeente, een aanzienlijke besparing 
gerealiseerd. Echter, door het toenemende aantal 
aanmeldingen is de bezuiniging deels teniet gedaan. Met 
name de personele lasten zijn minder afgenomen dan 
was voorzien. Tevens heeft de salarisverhoging, op grond 
van de CAO-wijziging, daartoe bijgedragen. 
De afname van de huisvestingslasten wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door de afname van de energiekosten, 
mede	een	gevolg	van	een	naheffing	over	2012	die	in	2013	
betaald is.

100

95

90

85

80

75

70

90

85

80

75

70

Blag
eh

ofk
e

Dikk
ie D

ik

Ang
ere

n
Gen

dt

Bem
mel

Haa
lde

n

Doo
rne

bru
g

Huis
sen

Gijsj
e

IKC. V
on

ke
nm

org
en

Hum
melh

on
k

olif
an

ten
bo

s

Peu
ter

ho
fje

Pink
eltj

e

Vlind
ert

uin

Za
nd

ka
bo

ute
r



38  Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 39

Kengetallen 31-12-2014 31-12-2013

Liquiditeit Vlottende activa/Kortlopende schulden Dit kengetal geeft de 
mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan 
haar verplichtingen te voldoen

2,56 2,12

Solvabiliteit Eigen vermogen/totaal passiva * 100 % Dit kengetal geeft de 
mate aan waarin het bestuur in staat is op lange termijn aan 
haar verplichtingen te voldoen.

61,41 53,59

 
Weerstands-
vermogen

Eigen vermogen/totale baten*100 % 18,56 19,01

Verhouding 
personeel/
materieel

Personele lasten/totaal lasten

Materiele lasten/ totaal lasten

80,15

19,85

76,86

23,14

Primair onderwijs:

Algemeen
Op grond van de prognoses van de gemeente 
Lingewaard dient op termijn rekening te worden 
gehouden met een krimp van 600 leerlingen. Mede als 
gevolg van de krimp blijft een  van de Linge-scholen, 
de	Mikado,	onder	de	opheffingsnorm.		Anticiperend	
hierop heeft het bestuur een commissie samengesteld 
om te onderzoeken welke  mogelijkheden er zijn om 
toekomstbestendig  onderwijs te kunnen blijven bieden 
in de kern Bemmel. Hiermee wordt de schade, als gevolg 
van	opheffing,	zoals	verlies	van	het	aantal	leerlingen	en	
daarmee werkgelegenheid, tot een minimum beperkt. 
Begin 2015 volgen rondetafelgesprekken met een 
afvaardiging van ouders, directeuren en medewerkers om 
gezamenlijk mogelijkheden te verkennen.
Op langere termijn waarborgt dit een gezonde 
organisatie. Naar verwachting wordt de uitkomst van dit 
onderzoek in 2015 bekend.
Met	de	opheffing	van	het	Samenwerkingsverband	
“Over-Betuwe”  zocht  de S.B.O. school  “De 
Vlinderboom” te Bemmel  aansluiting bij een van 
de bestaande schoolbesturen uit het voormalige 
samenwerkingsverband. 
Na	oriënterende	gesprekken	is	besloten	dat	“De	
Vlinderboom” per 1-8-2015 onder het bevoegd gezag van 
“De Linge” komt.

Treasury Statuut
De uitgangspunten van het statuut zijn conform de 
landelijke regeling beleggen en belenen door instellingen 
voor onderwijs en onderzoek. De portefeuille bevat 
uitsluitend obligaties met triple A-rating met een 
evenwichtige spreiding.

In 2014 heeft een lossing plaatsgevonden en vier 
aankopen. 
Omdat ook op langere termijn geen beter rendement 
op spaarrekeningen wordt verwacht is in 2014 besloten 
om een deel van het spaartegoed  te gebruiken voor de 
aankoop van obligaties.

Administratieve organisatie
De	stichting	heeft	de	financiële	administratie	
uitbesteed. Hierdoor is de functiescheiding binnen 
het administratieve proces gegarandeerd. Het 
administratiekantoor voert de betaling en de boeking uit, 
nadat deze door de medewerker van de administratie  is 
gecodeerd en de accordering binnen de organisatie heeft 
plaatsgevonden.
Door de controller worden jaarlijks, in overleg met de 
betrokken budgethouders/directeuren, de begrotingen 
samengesteld. Nadat deze zijn vastgesteld door het 
bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht , 
worden de begrotingen ingevoerd in het administratieve 
systeem. Gedurende het jaar, eerst twee kwartalen en 
vervolgens maandelijks, ontvangen budgethouders/
directeuren overzichten waarbij de realisatie getoetst 
wordt aan de begroting. Indien daartoe aanleiding is vindt 
een gesprek plaats tussen controller en budgethouder/ 
directeur. Tenminste een maal per jaar worden de 
exploitatieoverzichten met betrokkenen besproken. Doel 
is vanuit een groeiend kostenbewustzijn schoolleiders 
beter in staat te stellen te sturen met geld.
In	2014	is	besloten	om	de	financiële	administratie	met	
ingang van 2015 in eigen beheer uit te voeren. Teneinde 
een functiescheiding te realiseren wordt administratieve 
organisatie aangepast.
Er is een vangnet ter ondersteuning bij de implementatie 
gerealiseerd. 

BALANS per 31-12-2014

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2014

Materiele vaste activa 1.316.629 1.454.692

Financiële	vaste	activa 2.237.619 1.316.039

Vorderingen 866.504 684.492

Liquide middelen 1.181.104 1.919.553

TOTAAL ACTIVA 5.601.856 5.374.776

 

Kengetallen 2014 2013 2012

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) 2,40 2,85 1,66

Solvabiliteit 1 (Eigen vermogen/totaal passiva)*100% 83,40 81,28 77,63
 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen+Voorzieningen/totaal  
passiva)*100%

84,79 82,97 79,63

Weerstands-
vermogen

(Eigen vermogen/totale baten)*100% 44,38 39,39 34,83

Rentabiliteit ( Netto resultaat/totale baten)*100 %
In tegenstelling tot wat in het maatschap-
pelijk verkeer gebruikelijk is, is een hoge 
rentabiliteit bij een onderwijsorganisatie 
geen doelstelling. Immers, het zo doelmatig 
besteden van inkomsten resulteert niet per 
definitie	tot	een	hoge	rentabiliteit		

2,88 4,88 0,94

Personele 
lasten/ totale 
lasten

in procenten 82,72 81,74  82,67

Materiele lasten/ 
totale lasten

in procenten 17,28 18,26 17,33
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Resultaat Realisatie Begroot Realisatie

2014 2014 2013

Baten

Rijksbijdragen Ministerie 
van OCW 

10.285.992  9.966.000 10.737.781

Overige Overheidsbijdragen 24.329 22.710 36.593

Overige baten 215.346 225.490 287.104

Totaal baten 10.525.667 10.214.200  11.061.478

Lasten

Personeelslasten 8.504.774 8.524.720 8.644.962

Afschrijvingen 252.884 258.720 311.646

Huisvestingslasten 633.228 661.800 649.060

Overige lasten 890.480 822.620 970.405

Totaal lasten 10.281.366 10.267.860 10.576.073

Financiële	baten	en	lasten 58.728 76.000 57.075

Nettoresultaat 303.029 23.040 542.480

Toelichting grote verschillen ten opzichte van begroting 
en ten opzichte van 2013
De baten zijn ten opzichte van de realisatie 2013 
afgenomen met €  536.000,-. Dit bedrag kan als volgt 
gespecificeerd	worden:
Afname Rijksbijdrage 452.000,-
Afname Ov. Overheidsbijdragen    12.000,-
Toename Overige baten    72.000,-

De afname van de Rijksbijdrage wordt veroorzaakt door 
de eenmalige Regeling Bijzondere bekostiging in 2013 ad  
€ 441.000,- en afname van leerlingen ad € 11.000,-
De toename van de “Overige baten” worden met 
name	veroorzaakt	door	de	opheffing	van	het	
Samenwerkingsverband  Over-Betuwe, waarvoor 
“Passend Wijs” is gekomen.

De baten zijn ten opzichte van de begroting 2014 
toegenomen met € 311.000,- .  Deze toename kan 
toegeschreven worden aan:
Toename van de Rijksbijdrage 320.000,-
Toename Ov. Overheidsbijdragen      1.000,-
Afname Overige baten    10.000,-

De toename van de Rijksbijdrage is met name het gevolg 
van een personele vergoeding waarmee  in de begroting 
geen rekening is gehouden.
De toename van de “Overige baten”  kan in belangrijke 
mate toegeschreven worden aan de inkomsten van het 
Samenwerkingsverband, waarvan de omvang op het 

moment van begroten nog niet duidelijk was.
De Lasten zijn ten opzichte van de realisatie 2013 
afgenomen met €  295.000,-. Deze afname kan als volgt 
gespecificeerd	worden:
Afname personeelslasten 140.000,-
Afname afschrijvingen   59.000,-
Afname huisvestingslasten   16.000,-
Afname Overige lasten   80.000,-

De afname van de personeelslasten  is grotendeels het 
gevolg van natuurlijk verloop alsmede de afname van 
payroll medewerkers.

De afname van de afschrijvingen is met name het gevolg 
van afgeschreven ICT-hardware, die niet vervangen is.
De afname van de “Overige lasten”  wordt in belangrijke 
mate gerealiseerd bij de “Overige ICT-lasten”. Met name 
de inzet van externe ondersteuning bij het beheer/
onderhoud van automatiseringssystemen is sterk 
afgenomen.

Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de lasten 
toegenomen met € 14.000,-. Op een totaalbegroting 
ad € 10.267.860,- is deze toename te verwaarlozen. 
Toch zijn bij de “Huisvestingslasten” en “Overige lasten” 
een aantal opmerkelijke verschillen te constateren. 
De toename van de “Overige lasten” ad   € 68.000,- 
wordt deels gecompenseerd door de afname van de 
“Huisvestingslasten” ad € 29.000,-. De toename van de 
kosten voor reproductie ( 21.000), Culturele vorming( 

25.000), onderwijsbureau (16.000,-) en Testen en toetsen 
(10.000,-) vallen daarbij op. Door de afname van de ICT 
lasten ( 32.000,-) blijft het verschil beperkt.
De afname bij de huisvestingslasten is enerzijds 
het gevolg van de afgenomen kosten van 
onderhoud(96.000,-) en anderzijds de toegenomen 
kosten van energie(39.000,-) en schoonmaak (27.000).  
De afname bij de kosten van onderhoud is het gevolg van 
het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden, waar 
in de begroting rekening is gehouden met uitbesteding.

Prestatiebox
In 2014 zijn de inkomsten uit de vergoeding 
“Prestatiebox” als volgt ingezet:
Training en coaching externe ondersteuning 114.368,-
Training en coaching interne ondersteuning 60.000.-
Uitgaven t.b.v Cultuur  55.003,-
Totaal besteed  229.372,-

 

Continuïteitsparagraaf

A. Data 2014 2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in Fte’s 121,60 115,15 113,88 113,30 113,1

Management/Directie 8,85  8,85 8,85 8,85 8,85

Onderwijsgevend personeel 96,28 89,73 88,56 88,09 87,88

Onderwijsondersteunend personeel 16,47 16,57 16,47 16,36 16,36

Leerlingaantallen 2346 2310  2231 2126 2062

B Balans per ultimo (in duizenden euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVA	 	 materiële	vaste	activa 1.317 1.254 1.198 1.144 999

  Financiele vaste activa 2.237 2.166 1.866 1.866 1.566

  Vorderingen 867 684 684 685 684

  Liquide middelen 1181 1.576 1.995 1.985 2.169

Totaal activa 5.602 5.680  5.734 5.680 5.418

PASSIVA Eigen vermogen 4.672 4.750 4.804 4.750 4.488

  Voorzieningen  78  78  78  78  78

  Kortlopende schulden 852 852 852 852 852

Totaal passiva 5.602 5.680 5.734 5.680 5.418

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de krimp kan 
worden opgevangen met natuurlijk verloop alsmede 
beëindiging	van	de	overeenkomt	met	medewerkers	in	
payroll constructie.
In overleg met directeuren wordt jaarlijks de begroting 
samengesteld op basis van de realisatie van het lopende 

jaar en het strategisch beleidsplan. Op grond van deze 
begroting worden de cijfers in de meerjarenbegroting 
geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden 
met het meerjaren onderhoudsplan en het meerjaren 
investeringsplan.
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B Balans per ultimo (in duizenden euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVA	 	 materiële	vaste	activa 1.317 1.254 1.198 1.144 999

  Financiele vaste activa 2.237 2.166 1.866 1.866 1.566

  Vorderingen 867 684 684 685 684

  Liquide middelen 1181 1.576 1.995 1.985 2.169

Totaal activa 5.602 5.680  5.734 5.680 5.418

PASSIVA Eigen vermogen 4.672 4.750 4.804 4.750 4.488

  Voorzieningen 78 78 78 78 78

  Kortlopende schulden 852 852 852 852 852

Totaal passiva 5.602 5.680 5.734 5.680 5.418

C Staat van Baten en Lasten 2014 2015 2016 2017 2018

BATEN  Rijksbijdrage personeel 8.440 8.150 7.960 7.679 7.387

  Rijksbijdrage materieel 1.479 1.461 1.412 1.346 1.306

  Overige Rijksbijdragen 367 266 279 268 261

  Overige Overheidsbijdragen 24 53 53 53 53

  Overige baten 215 194 188 181 176

Totaal Baten 10.525 10.124 9.892 9.527 9.183

LASTEN Loonkosten 8.196  7.900 7.800 7.600 7.500

  Ov. Personeelslasten 309  460  439 428 417

  Afschrijvingen 253 255 259 245 237

  Huisvestingslasten 633 614 605 596 591

  Leermiddelen 168 168 163 155 150

  Ov. Instellingslasten 722 647 632 612 600

Totaal Lasten 10.281 10.044 9.898 9.636 9.495

Financiële baten/lasten 59 65 60 55 50

Resultaat 303 145 54 -54  -262

Toelichting op de balansposities ( ad B)
De	afname	van	de	materiële	vaste	activa	betreft	
enerzijds een toename door voorgenomen investeringen 
en anderzijds een afname door afschrijvingen. De 
afschrijving overtreft de investering.
De	afname	van	de	financiële	vaste	activa	ontstaat	
door de vrijval van obligaties. Het vrijgevallen bedrag 
is toegevoegd aan de liquide middelen. Tevens is het 
positieve resultaat toegevoegd aan de Liquide middelen 
en een negatief resultaat daarop in mindering gebracht.
De wijzigingen in het “Eigen vermogen” ontstaan door 
het resultaat, een toevoeging indien sprake is van een 
positief resultaat, een vermindering indien sprake is van 
een negatief resultaat.
Bij de Voorzieningen is  er van uitgegaan dat de 
onttrekking gelijk is aan de dotatie.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten ( ad C)
Voor het vaststellen van de Rijksbijdrage is uitgegaan 
van het aantal leerlingen. Met correcties in verband met 
prijsverhogingen is geen rekening gehouden. De afname 
van de “Overige baten” is een gevolg van voorzichtig 
begroten van inkomsten, waarvan de realisatie 
twijfelachtig is.
De mutatie in de loonkosten ontstaat door natuurlijk 
verloop alsmede  door afname van de kosten door 
ontslag van payroll medewerkers. Rekening is gehouden 
met een afname in 2015 met 160.000, in 2016 met 
100.000, in  2017 met 100.000 en in 2018 met 100.000. 
Geen rekening is gehouden met een reservering inzake 
Bapokosten.
Voor het bepalen van de investeringen, en daarmee de 
afschrijving,	is	niet	per	definitie	de	afgeschreven	activa	
vervangen. Opgenomen zijn investeringen, zoals die zijn 
opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan alsmede 
investeringen die de kwaliteit van onderwijs raken.
Daar waar realistisch is de afname van het aantal 
leerlingen doorgerekend.
Vooralsnog	is	er	geen	sprake	van	een	acuut	financieel	
probleem. Immers de Algemene reserve is ruimschoots 
toereikend om het negatieve resultaat in 2018 op te 
vangen. Echter ook na 2018 zal het aantal leerlingen 
afnemen. Het is daarom zaak een beleid te ontwikkelen 
om de negatieve trend te keren. Met het oprichten 
van een IKC in de grotere woonkernen waar de 
Linge reeds een of meerdere scholen heeft kan een 
positieve impuls gerealiseerd worden. Hiermee is  in de 
meerjarenbegroting geen rekening  gehouden.

D. Risico´s en onzekerheden

Hieronder volgt een opsomming van risico’s en 
onzekerheden waarvoor het bestuur zich geplaatst ziet 
en hoe ze hiermee om gaat.
1.  De krimp van de formatie als gevolg van de afname 

van leerlingaantallen.
 Naast het natuurlijk verloop wordt de flexibele schil 

in de vorm van payroll-medewerkers afgebouwd. 
Door inrichting van Integrale Kindcentra wordt, 
een doorgaande lijn gerealiseerd van 0-13 jaar. 
Met 1 team, onder de verantwoordelijkheid van 1 
leidinggevende, bieden wij educatie, ontwikkeling 
én  opvoeding van de kinderen. Wij verwachten 
hiermee een positieve impuls met betrekking tot 
het marktaandeel van onze leerlingen. Daarnaast 
realiseren we in de toekomst een scholenfusie in 
Bemmel, waarmee leerlingen voor de stichting 
behouden blijven.

2.  Achterblijvende onderwijsresultaten
 In 2015 is € 300.000,- opgenomen voor een 

kwaliteitsimpuls om leerkrachten, directies en 
Intern begeleiders te scholen om de kennis en 
vaardigheden van medewerkers en daarmee van 
leerlingen te vergroten.

3.  Invoering van “Passend onderwijs”.
 Leerkrachten en Intern begeleiders worden 

voorbereid op de problematiek van leerlingen met 
specifieke onderwijsleerbenodigdheden

4.  De werkdruk wordt als hoog ervaren.
 Door toepassing en uitwerking van de nieuwe CAO 

neemt de werkdruk naar verwachting af.
5.  Decentralisatie onderhoud huisvesting van 

gemeente naar schoolbestuur. 
 Onduidelijk is of er een budget meekomt en of 

deze toereikend is om het onderhoud op termijn 
te kunnen uitvoeren. Er worden aanvullende 
onderzoeken gepleegd om hierover duidelijkheid 
te verschaffen. Zo niet, dan worden aanvullende 
budgetten toegekend.

6. Overbezetting van het gebouw bij een van de 
basisscholen in Bemmel ten opzichte van de 
gestelde norm. 

 Er wordt gebruik gemaakt van leegstand binnen de 
kern. 

7.  Onveiligheid/geweld in school alsmede incidenten 
met betrekking tot de sociale veiligheid.

 Door herziening van de meldcode alsmede 
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door de aanstelling en scholing van 
aandachtsfunctionarissen wordt een vangnet 
gerealiseerd. Komend schooljaar wordt in alle 
teams aandacht besteed aan het signaleren van 
kindermishandeling en het uitvoeren van de 
meldcode. De meldcode van de voorschoolse 
voorzieningen en primair onderwijs wordt, waar 
mogelijk samengevoegd, om de doorgaande lijn 
te bevorderen. Dit is mede van belang in het kader 
van de voorgenomen IKC-ontwikkeling.

E. Bestuurlijke voornemens

Voor 2015 staan de volgende bestuurlijke voornemens 
op de agenda:
1. Inrichting twee IKC’s in Bemmel, waarvan een met 

scholenfusie, en een IKC in Huissen.
2. Kwaliteitsimpuls educatie, hiervoor is € 300.000,- 

opgenomen in de begroting 2015.
3. Onderzoek naar mogelijke samenwerking met 

schoolbestuur in de regio.
4. Bestuurlijke inbedding SBO “De Vlinderboom”.
5. Herontwerp Strategisch beleidsplan voor de 

periode 2016 t/m 2020.
6. Inrichting platform voor de regio Lingewaard/Over-

Betuwe  ten behoeve van “Passens onderwijs”.
7. Ontwikkeling normenkader voor de formatie in het 

kader van de krimp.
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Directeur: Dhr J. Boonman

De Borgwal hanteert het concept Dalton, met daarbij de 
visie kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling. We 
hebben het motto: Leef met je eigen talent, want iedereen 
is mooi als je bent wie je bent!

Wij zijn een traditionele vernieuwingsschool: in juni 2006 
hebben	wij	het	Daltoncertificaat	behaald.	Wij	gaan	uit	van	
de Daltonpijlers zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerken	en	reflectie.	Aangevuld	met	de	
kernwaarden	effectiviteit	&	doelmatigheid	en	borging.

Speerpunten 2014 
Doelstellingen: streven naar hoge resultaten met de 
mogelijkheden van ieder individuele leerling.
Belangrijkste projecten: excellent leren, coöperatief 
leren, 1-zorgroute, gouden driehoek leerlingen-ouders-
school, woordenschat  en de implementatie nieuwe 
rekenmethode.

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt 
Ieder schooljaar realiseren we een deel van onze 
doelstellingen uit het strategisch schoolplan. In het 
jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen 
we in het schooljaar 2014-2015 aan de slag zijn gegaan. 
Verschillende teamleden vormen een projectgroep, die 
een ontwikkelonderwerp aanpakt. 

Dit jaar met name ingezet op de ontwikkeling van de 
leerkrachtvaardigheden: scholing, klassenbezoeken en 
individuele begeleiding.

Aantal leerlingen 2014:  205
Aantal groepen 2014:  8
Onderwijzend personeel 2014   
(incl onderwijsondersteunend personeel):  19

Directeur: Dhr J. Boonman 

De Doornick is een school waar we uitgaan van de 
mogelijkheden van het kind. Vanuit dat gegeven benutten 
we ieders talenten. Ons motto luidt: Samen leren met 
onderlinge verschillen! Op de Doornick bereiden we de 
kinderen voor om goed te kunnen functioneren in de 21ste 
eeuw. Dit doen we door een balans te zoeken tussen de 
cognitieve vaardigheden en de vaardigheden voor de 
21ste eeuw. We werken aan de ontwikkeling van het totale 
kind met al zijn kwaliteiten. 

Speerpunten 2014 
Doelstellingen:  We streven naar hoge resultaten in relatie 
tot  de mogelijkheden van iedere individuele leerling.
Belangrijkste projecten: Excellent leren, Driehoek: 
school-ouders-leerling, Zelfstandig werken, 
Implementatie methode ZIEN (sociaal-emotionele 
ontwikkeling),	Oriëntatie	WO,	1-Zorgroute	taal/
woordenschat

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt
Elk schooljaar realiseren we een deel van onze 
doelstellingen uit het strategisch schoolplan. In het 
jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen 
we in het schooljaar 2014-2015 aan de slag zijn gegaan. 
Verschillende teamleden vormen een projectgroep , 
waarbinnen gewerkt wordt aan een ontwikkelonderwerp. 

Dit jaar heeft de Doornick met name ingezet op de 
ontwikkeling van excellent leren (leerkrachtvaardigheden 
in schoolbreed thematisch project) en op de driehoek 
school-ouders-leerling.

Aantal leerlingen 2014:  163
Aantal groepen 2014:  6
Onderwijzend personeel 2014
(incl. onderwijsondersteunend personeel):  15

De Borgwal De Doornick

Leef met je eigen talent, 
want iedereen is mooi als 
je bent wie je bent!

Samen leren met 
onderlinge verschillen!
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Directeur: Mevr. M. Goris

Donatushof is een Jenaplanschool. We werken vanuit de 
volgende visie: we zijn een leef- en leergemeenschap. 
Dat betekent dat er veel aandacht is voor ieders sociaal-
emotionele ontwikkeling en de groepsvorming, én dat we 
kinderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. We 
staan voor een brede ontwikkeling van het kind: er wordt 
onderwezen in taal, lezen en rekenen, en in gymnastiek, 
muziek, handvaardigheid, tekenen, drama.

Motto: Het team van Donatushof stelt zich de taak 
kinderen uit te dagen samen actief te leren in een veilige 
omgeving, en stil te staan bij de wereld om ons heen.
Werkwijze: In driejarige stamgroepen gebruiken we de 
verschillen tussen kinderen.

Speerpunten 2014 
Doelstellingen:
•	 Rekenen: verder stimuleren van zelfverantwoordelijk 

leren, zorgen voor goede en afwisselende werkvormen, 
verhogen van rekenresultaten.

•	 Taal:	woordenschat	koppelen	aan	wereldoriëntatie,	
verhogen van spellingresultaten.

•	 Ontdekkend leren en spelen: systematischer inzetten 
van proefjes doen, iets uitproberen, naar buiten gaan. 

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt 
•	 Analyse van resultaten koppelen aan het opstellen van 

doelen voor de nieuwe periode
•	 Kijken bij elkaar organiseren naast groepsbezoeken 

door directie en ib’er

•	 Uitwisselen van en brainstormen over werkvormen en 
interactie

•	 Jaarplanning van onderwerpen: het garanderen van 
voldoende	overleg	en	specificatie	van	onderwerpen

•	 Gesprekken met kinderen
•	 Afstemmen per bouw: welke interventies zetten we in?
•	 Afstemming van speerpunten aan de opdracht voor 

ib’er 

Aantal leerlingen 2014 (1 oktober 2014):  323
Aantal groepen 2014 (1 oktober 2014):  12
Onderwijzend personeel 2014  
(incl onderwijsondersteunend personeel): 32

Donatushof 

Directeur: Henny Pasman

Het Drieluik is een Daltonschool met veel aandacht voor 
het pedagogisch klimaat. We hebben aandacht en zorg 
voor elkaar. Ons motto luidt: Pak je kansen, neem je 
verantwoordelijkheid, leer op de manier die bij je past, 
maak gebruik van elkaars sterke kanten en doe dit altijd 
met respect voor elkaar.

Speerpunten 2014
Doelstelling: Goed onderwijs gericht op de juiste 
onderwijsbehoeften van kinderen.
Het belangrijkste project in 2014 om deze doelstelling 
te bereiken:  Werkwijze Vierkeerwijzer aardrijkskunde  
implementeren.
VierKeerWijzer is een organisatiemodel voor adaptief 
onderwijs, waarbij wordt uitgegaan van verschillende 
denkstrategieën	van	kinderen.	Hierdoor	wordt	
aangesloten bij de behoeften van kinderen.

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt
We hebben de analyses van de opbrengsten van de CITO 
LOVS-toetsen en de eindtoets goed in beeld gebracht. 
Naar aanleiding hiervan hebben we interventies uitgezet. 
Hierbij hebben we een koppeling gemaakt met het 
Expliciete Directe Instructiemodel.
De verschillende projecten van VierKeerWijzer zijn 
gezamenlijk voorbereid .  

Aantal leerlingen 2014:  148
Aantal groepen 2014:  6
Onderwijzend personeel 2014  
(incl. onderwijsondersteunend personeel): 11

Basisschool het Drieluik

Samen actief leren in 
een veilige omgeving

Pak je kansen, neem je 
verantwoordelijkheid
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Directeur: Dhr. H. Erkens

Op Marang bereiden we de kinderen voor om goed te 
kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Een eeuw, waarin 
mensen geen baan meer voor het leven hebben en 
regelmatig veranderen van baan. Hiervoor zijn speciale 
vaardigheden nodig, de 21ste eeuws vaardigheden.
Wij zorgen dat kinderen een goede basis hebben op 
het gebied van taal en rekenen. We streven naar hoge 
resultaten in relatie met de mogelijkheden van ieder 
individueel kind. 

We leren kinderen samenwerken, probleemoplossend 
vermogen te ontwikkelen, ICT-geletterdheid, creativiteit, 
kritisch denken, communiceren, sociale en culturele 
vaardigheden. Door een balans te zoeken tussen de 
cognitieve vaardigheden en de vaardigheden voor de 
21ste eeuw werken we aan de ontwikkeling van het totale 
kind met al zijn kwaliteiten.

Speerpunten 2014
Borging en uitbreiding van de vaardigheden en kennis 
van de leerkrachten  van de cognitieve  op de vakken 
begrijpend lezen, rekenen en  technisch lezen.
Kennis en vaardigheden opdoen voor International 
Primary Curriculum, een geïntrigeerde aanpak voor de 
zaakvakken gericht op de 21ste eeuws vaardigheden.

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt
Wij hebben de kennis en vaardigheden van de 
leerkrachten vergroot d.m.v. scholing en begeleiding 
in de groep door specialisten op begrijpend lezen en 
rekenen. Er vonden feedbackgesprekken plaats om de 
vaardigheden te vergroten.

De intern begeleider bezoekt de groepen om het 
technisch lezen te screenen. Waar nodig vindt bijsturing 
plaats.

Om de 21ste eeuws vaardigheden bij kinderen te 
ontwikkelen hebben wij meerdere scholingsmomenten 
voor International Primary Curriculum, een geïntrigeerde 
aanpak voor de zaakvakken gericht op de 21ste eeuws 
vaardigheden. Daarnaast worden de teamleden via 
klassenbezoeken en feedback gecoacht. Projecten van 
IPC worden gezamenlijk voorbereid om leren met en van 
elkaar te stimuleren.

Aantal leerlingen 2014:  260
Aantal groepen 2014:  10
Onderwijzend personeel 2014 
(incl. onderwijsondersteunend personeel):  20

Marang

Directeur: Mevr. J. Bastmeijer (t/m 31-07-2015) / 
Interim directeur (vanaf 01-08-2015)

Mikado is een kleine, veilige, sfeervolle school 
waar iedereen elkaar kent en waar we samen 
verantwoordelijke zijn voor onze leerlingen. Leerlingen  
leren hier van en met elkaar. Naast de aandacht 
voor taal en rekenen onderscheidt Mikado zich door 
de andere vakken thematisch aan te bieden. Deze 
werkwijze heet: ‘Vier keer wijzer’. Bij ‘Vier keer wijzer’ 
staat voorop dat leerlingen bij het bestuderen van een 
thema een aanpak mogen kiezen die bij hen past. 
Leerlingen worden hierdoor meer eigenaar van hun 
eigen leerproces. De werkwijze is gebaseerd op de 
meervoudige intelligentie van Gardner.

Speerpunten 2014 
Doelstelling: De focus ligt dit schooljaar op het 
verbeteren van het taal- en rekenonderwijs en het 
leggen van de verbinding tussen woordenschat en 
de Vier keer Wijzer thema’s, zodat de woorden die 
leerlingen leren meer betekenis krijgen. VierKeerWijzer 
is een organisatiemodel voor adaptief onderwijs, waarbij 
wordt	uitgegaan	van	verschillende	denkstrategieën	van	
kinderen. Hierdoor wordt aangesloten bij de behoeften 
van kinderen.

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt
Met betrekking tot rekenen en taal vindt een 
verdergaande analyse plaats van toetsresultaten, 
waardoor knelpunten beter kunnen worden aangepakt. 
Met betrekking tot het verbinden van de woordenschat 
met Vier keer Wijzer wordt onderzoek gedaan naar het 
werken met ‘Mindmappen’ door kinderen. Doelen zijn de 

woorden meer vanuit  de leerlingen zelf  te laten  komen, 
leren relaties  tussen woorden beter te kunnen leggen en 
met behulp van de mindmap een thema beter leren en 
onthouden.

Aantal leerlingen 2014:  94
Aantal groepen 2014:  4
Onderwijzend personeel 2014 
(incl onderwijsondersteunend personeel):  8

Basisschool Mikado

Leren met passie en 
passie voor leren!

Leerlingen leren hier 
van en met elkaar
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Directeur: Mevr. M. Franse

Korte omschrijving van de school
Basisschool Pius X werkt volgens het 
leerstofjaarklassensysteem; het klassikaal systeem. 
Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de 
groep. De totale leerstof wordt over de acht leerjaren 
verspreid. 

Visie: Er wordt procesgericht geleerd, de leerlingen 
zijn zich bewust van de te volgen denkstrategie. De 
methoden bieden gelegenheid tot inspirerende en 
betekenisvolle contexten.  
Motto: Kinderen ervaren leren als avontuur. 
Werkwijze: Wij bieden een begeleidende en 
coachende aansturing van de leerkrachten. De 
methoden bieden een leerstofaanbod dat aansluit bij 
het persoonlijk leren. De leerkrachten grijpen kansen 
aan om relatie te leggen tussen werkelijkheid en 
geleerde vaardigheden. 

Speerpunten 2014 
•	 Zelfsturing bij het jonge kind, dit heeft een positief 
effect	op	de	uiteindelijke	leerhouding	van	kinderen.	

•	 Samenwerkend leren heeft een structurele plaats in de 
leerstofverwerking. 

•	 Werken met plusleerlingen volgens het instructiemodel 
‘vooruittoetsen’. 

•	 Visie op spelling en de spellingsdidactiek 
•	 Invoering	van	wereldoriënterende	methode	Blink	

‘Eigentijds, Binnenstebuiten en Grenzeloos’. 

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt 
•	 Scholing en praktische uitvoering van de ‘Kleine 

Kapitein’ in groep 1 en 2; ontwikkeling van executieve 
vaardigheden.

•	 Leerlingen leren zelf geformuleerde onderzoeksvragen 
te stellen om zelfstandig met elkaar de informatie te 
ontdekken.

•	 Instructie 3 leerlingen werken zelfstandig als zij de 
voortoetsing van de leerstof voor 95 % beheersen. Zij 
ontvangen feedback op hun eindproduct.

•	 De uitgangspunten en de manier van aanbieden 
met het team zijn getoetst, eenduidig en worden 
nagekomen.

•	 De  leerkrachten bereiden samen de thema’s voor. 
De start van ieder thema wordt digitaal aangeboden, 
vervolgens gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit 
om meer te weten over het onderwerp. De leerlingen 
worden meegenomen in zelfstandig nadenken en een 
kritisch, onderzoekende houding.

Aantal leerlingen 2014:  410
Aantal groepen 2014:  15
Onderwijzend personeel 2014 
(incl. onderwijsondersteunend personeel):  28

Pius X

Directeur: Mevr. B. van de Logt

Het Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen biedt:
Opvang, Opvoeding, Onderwijs, Ontwikkeling en 
Ontspanning met een pedagogische aanpak voor kinderen 
van 0-13 van 7.00 tot 18.30 onder een dak. 

Dit realiseren we door high performance professionals, 
excellente educatie, openheid naar ouders en kinderen, 
in een uitdagende omgeving en gebouwen met een 
passende interne organisatie met een team en een 
leidinggevende.

We verzorgen de opvang van baby’s vanaf enkele 
weken oud. Ouders kunnen deze jonge kinderen aan 
ons toevertrouwen na een uitgebreide intake aan de 
pedagogisch medewerkers van de Opvang. 
Kinderen van twee tot vier jaar stromen door naar het 
Peuterspeelzaalwerk. Daar leren de kinderen spelend te 
leren en lerend te spelen met een zelfde pedagogisch 
klimaat /aanpak als in de opvang. Dat biedt de kinderen de 
gewenste eenduidige structuur. 
In het Peuterspeelzaalwerk sluiten we aan bij de 
speelleerontwikkelingen van alle kinderen. 
We hanteren het programma Startblokken en middels het 
observatiesysteem Kijk volgen we de kinderen. 

Als de kinderen vier jaar zijn kunnen ze doorstromen 
naar onze basisschool. Daar wordt de doorgaande lijn 
gecontinueerd door dezelfde pedagogische aanpak, het 
vervolgen van Kijk en als aansluiting op Startblokken,  het 
programma Kleuterplein. 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in het 
leerstofjaarklassensysteem.  Door te werken met  3 
niveaus en enkele individuele leerlijnen, sluiten we optimaal 
aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Naast rekenen, taal en lezen wordt er bij ons veel aandacht 
besteed aan de talenten van de kinderen. 
Dit	door	een	aanbod	van	4	profielen:	Sport,	Gezondheid	
&	Lijf,	Kunst	&	Cultuur,	Wetenschap	&	Cultuur,	ICT	&	

Techniek. We sluiten aan bij het individu met aandacht voor 
het samenwerken en samenzijn.

Met het IKC bieden wij ook een aanbod van activiteiten 
dat buiten de reguliere lestijd valt. Het team, de plaatselijke 
verenigingen en andere professionals,  maken het mogelijk 
dat door alle kinderen vanaf 3 jaar al, gebruik kunnen 
maken van het aanbod dat zich richt op bovenstaande 4 
profielen.	Met	de	inrichting	van	de	voor-	en	naschoolse	
inrichting	houden	we	deze	profielen	tegen	het	licht.

Speerpunten voor 2014 
Hoofddoel: Samen en Integraal 

Samen
In het Integraal Kind Centrum werken we samen met 
opvang, peuterspeelzaal en basisschool aan: 
•	 een pedagogisch veilig schoolklimaat
•	 een doorgaande ontwikkelingslijn op het volgen van 

kinderen (Kijk / Zien)
•	 de afstemming van het onderwijs op het gebied 

van lezen (begrijpend luisteren, begrijpend lezen en 
studerend lezen)

•	 Talentontwikkeling	(oriëntatie	op	de	wereld	om	je	heen,	
wereldoriëntatie)

•	 De afstemming op het gebied van rekenen (ruimtelijke 
oriëntatie,	voorbereidend	rekenen,	rekenen	en	wiskunde)

•	 Talentontwikkeling

IKC de Vonkenmorgen

Kinderen ervaren 
leren als avontuur

Een plek waar het 
kind centraal staat
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Basisgegevens peuterspeelzalen 
van de Linge

Peuterspeelzaal ’t Blagehöfke
Raadhuisplein 35
6851 BW Huissen
Aantal peuter: 55
Aantal dagdelen: 4
’t team van ’t Blagehöfke bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 5 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Dikkie Dik
Plaza 125
6852 RM Huissen
Aantal peuter: 104
Aantal dagdelen: 10
’t team van Dikkie Dik bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 5 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Gijsje
Kerkstraat 3
6686 BS Doornenburg
Aantal peuters: 48
Aantal dagdelen: 5
’t team van Gijsje bestaat uit 3 pedagogisch 
medewerksters en 4 vrijwillige groepshulpen

IKC de Vonkenmorgen
Postbus 16
6690 AA Gendt
Peuterspeelzaal: Aantal peuters: 90
Aantal dagdelen: 11
Kinderdagverblijf:  Aantal kinderen: 24
’t team van IKC de Vonkenmorgen, peuterspeelzaal 
bestaat uit 6 pedagogisch medewerksters, 1 
ondersteunend pedagogisch medewerkster en 8 
vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Hummelhonk
Fruitlaan 6
6681 NP Bemmel
Aantal peuters  2013: 131
Aantal dagdelen: 5
’t team van Hummelhonk bestaat uit 4 pedagogisch 
medewerksters en 7 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Olifantenbos
Klappenburgstraat 33
6681 XN Bemmel
Aantal peuters 2013: 92
Aantal dagdelen: 5
’t team van Olifantenbos bestaat uit 3 pedagogisch 
medewerksters en 7 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Peuterhofje
Kolkweg 5a
6685 BC Haalderen
Aantal peuters 2013: 48
Aantal dagdelen: 4
’t team van Peuterhofje bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 6 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal Pinkeltje
Wilhelminastraat 4
6687 BA Angeren
Aantal peuters 2013: 52
Aantal dagdelen: 5
’t team van Pinkeltje bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 7 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal de Vlindertuin
Ot en Sienpad 3a
6852 EG Huissen
Aantal peuters 2013: 80
Aantal dagdelen: 8
’t team van de Vlindertuin bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 3 vrijwillige groepshulpen

Peuterspeelzaal de Zandkabouter
Van Wijkstraat 31
6851 GK Huissen
Aantal peuters 2013: 70
Aantal dagdelen: 5
’t team van de Vlindertuin bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerksters en 6 vrijwillige groepshulpen

Directeur/Waarnemend directeur: Mevr. P. Holland (t/m 
31-08-2014) / Dhr. E. Pricken (vanaf 01-09-2014)

Korte omschrijving van de school

Onderwijsconcept
Visie: Basisschool de Wieling is een school waar 
ieder kind zichzelf mag zijn. We zien leren als een 
vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Een school 
waar geleerd  wordt in een uitdagende omgeving

Motto: De Wieling voor ieder kind

Werkwijze: Onze school werkt volgens het 
leerstofjaarklassensysteem. Behalve dat het onderwijs 
zich richt optimale resultaten op het gebied van 
rekenen, taal en lezen is ons onderwijs zo ingericht dat 
we aandacht hebben voor belangrijke competenties. 
Zo wordt in het afgestemde  onderwijsproces actief 
gewerkt aan; het kunnen plannen, samenwerken, 
creativiteit,	presenteren,	reflecteren,	ondernemen	en	
verantwoordelijkheid nemen.

Speerpunten 2014 
Doelstellingen: Leerresultaten liggen op het niveau 
dat verwacht mag worden van de leerling populatie. 
Met andere woorden 70-75 %van de kinderen scoort 
een vaardigheidsscore boven de ondergrens van de 
inspectie van het onderwijs
Belangrijkste projecten: Begrijpend lezen, 
kwaliteitszorg, klassenmanagement, rekenen 

Wijze waarop aan de speerpunten is gewerkt
Begin van het schooljaar is er n.a.v. het 
inspectierapport , documentenanalyse en 
schoolzelfevaluatie een plan van aanpak beschreven. 
In dit plan zijn de belangrijkste projecten doelmatig 
en smart geformuleerd. Planmatig  worden de 
projecten tijdens  teambijeenkomsten besproken 
en waar nodig bijgesteld. Concrete uitwerking van 
de afspraken zijn zichtbaar in het handelen en het 
gedrag van de leerkrachtenen vast gelegd in school 

specifieke	kwaliteitskaarten.		Studiebijeenkomsten	zijn	
meetpunten. Twee maal per jaar is er een SZE waarbij 
het team kijkt naar de meetbare resultaten van ons 
onderwijs. Vanuit deze analyse komen interventies op 
school en op groepsniveau.in de maand januari en juni 
maken we de balans op .Doen we de goede dingen 
en doen we ze ook goed ? Vanuit deze vraagstelling 
komen nieuwe onderdelen die we het nieuwe 
schooljaar gaan verbeteren.

Aantal leerlingen 2014:  203
Aantal groepen 2014:  9
Onderwijzend personeel 2014 
(incl onderwijsondersteunend personeel): 16 

De Wieling

De Wieling 
voor ieder kind



 

De Linge
Polseweg 13
6851 DA Huissen,
026 - 317 99 30
info@delinge.nl
www.delinge.nl


