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Wij zijn er voor
álle kinderen!

Voorwoord
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 eerste 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 2013. 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.

6 Jaarverslag 2013

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 2013 en voortzet in 2014.
Theo Pruyn, directeurbestuurder
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Samen leren met
onderlinge verschillen
Inleiding
Wie zijn we?
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
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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 Vonken
morgen te Gendt.
Tussen 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, gescheiden boekhoudingen,
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 rijks accountant. De
jaarstukken zijn voorzien van een accountantsverklaring.

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, 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 2013:
SVPO de Linge 15 jaar
In 2013 bestond SVPO de Linge 15 jaar. Dit is gevierd
met een feest voor kinderen en een studiedag met een
afsluitend feest voor medewerkers. Gebruik maken
van verschillende technieken passend bij de 21e eeuw
(navigatie, social media), is op informele wijze vorm
gegeven aan dit heuglijke feit.
Doorgaande leerlijnen
Doel uit het strategisch beleidsplan: ‘Kinderen krijgen
een ononderbroken en passend aanbod in Voor- en
Vroegschoolse Educatie van 2 tot 6 jaar’.
Hiertoe is in 2013 het Integraal Kindcentrum (IKC)

in Gendt van start gegaan, waar een doorgaande
ontwikkelingslijn vanuit voorschoolse voorziening naar
aanvang op de basisschool gerealiseerd wordt. Hier
wordt opvang en (voor)schoolse Educatie aangeboden
van 0 tot 6 jaar. Op IKC De Vonkenmorgen wordt
opvang, peuterspeelzaalwerk, Voor- en Vroegschoolse
Educatie, en onderwijs vanuit één gezamenlijke
pedagogische visie, onder één dak, met één team en
onder één leiding aangeboden. Kinderen kunnen er de
hele dag terecht om te leren, te spelen, te ontmoeten
en te ontspannen. Het IKC biedt een totaalpakket op
het gebied van Onderwijs, Opvoeding, Ontwikkeling,
Opvang en Ontspanning.
Project herstructurering Bemmel
In de gemeente Lingewaard hebben we te maken met
een krimpend aantal leerlingen. Dat speelt in alle kernen
en raakt daarmee de basisscholen van De Linge. Dat
brengt ons bij de uitspraak ‘groot waar het kan en
klein waar het moet’. (Streven naar scholen boven
de 200 lln.) Om te anticiperen op de terugloop van
het aantal kinderen zijn in het strategisch beleidsplan:
Passie voor Leren! richtinggevende uitspraken gedaan.
Dat heeft geleid tot het opzetten van het projectplan:
“Herstructurering Bemmel ‘kansen zien kansen
benutten’. Motieven voor het projectplan zijn gelegen
in kwaliteit, doelmatigheid, effectiviteit en efficiency.
Vertrekpunt was bestuurlijke verantwoording nemen voor
het inrichten van toekomstbestendige voorzieningen
van opvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs, met
differentiatie aan onderwijsconcepten. Door krachten te
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bundelen kansen zien om de mogelijkheden uit te werken
tot het inrichten van integrale kind centra. Het project
moest ook leiden tot doelmatige inzet van personeel en
middelen in gepaste huisvesting.
In januari adviseerde de projectgroep inrichting van
drie integrale kind centra met drie onderwijsconcepten
(leerstofjaarklassensysteem, Jenaplan en Dalton),
voldoende leerlingen en goede kwaliteit. Om tot drie
onderwijsconcepten te komen was het samengaan van
Mikado en Borgwal een concrete aanbeveling. Deze
aanbevelingen zijn in de volgende fase uitgewerkt. Na
een zorgvuldig uitgevoerd traject in breed samengestelde
taakgroepen van ouders, leerkrachten, directeuren en
staf, kon de MR van de Borgwal niet instemmen met de
voorgenomen fusie en verandering van denominatie. Er
was onvoldoende draagvlak bij de achterban vanuit de
oudergeleding voor een fusie. De geschillencommissie
stelde de MR in het gelijk. De Linge trekt lering uit
dit gelopen traject. Daarnaast heeft het bestuur een
onderzoek ingesteld naar het draagvlak binnen de
Bemmelse scholen en peuterspeelzalen om te komen
tot een plan van aanpak voor toekomstbestendige
voorzieningen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en
opvang in Bemmel. Hieruit is het rapport ‘Terugblik met
perspectief’ voortgekomen. De kennis die hieruit voort
komt wordt benut om antwoorden te vinden op de vraag:
‘Hoe richten we toekomstbestendige voorzieningen in
Bemmel, met een breed draagvlak?’.
Haalbaarheidsonderzoek 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 wordt
dit traject voortgezet.
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een 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.
De voorbereidingen hiervoor zijn binnen de Linge
in volle gang: scholen hebben een eerste aanzet
gemaakt voor het ondersteuningsprofiel. Werknemers
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van de Linge nemen deel aan werkgroepen binnen
ons samenwerkingsverband Passendwijs. Ook het
Lingeforum van 14 november stond in het teken van
Passend onderwijs. Dit forum is door zowel ouders als
medewerkers van de Linge druk bezocht.
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 worden hierover
geïnformeerd via de website en de informatiegids. Binnen
de Voorschoolse voorzieningen zijn op bestuursniveau
in 2013 twee klachten rechtstreeks op directieniveau
bemiddeld en afgehandeld. Bij de Provinciale
Klachtencommissie Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening en bij de Provinciale Klachtencommissie
voor Ongewenste Omgangsvormen zijn in 2013 geen
klachten met betrekking tot Peuterspeelzaalwerk De
Linge ontvangen.
Primair onderwijs
Alle Lingescholen hebben een contactpersoon met een
ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing
van een klacht met een doorverwijzende functie. In 2013
is op bestuursniveau geen klacht geweest. Op één van
de scholen is een officiële klacht ingediend. Deze is in
juni in de geschillencommissie ingebracht. Gevoerde
gesprekken met de externe vertrouwenspersoon, mevr.
Knibbeler:
Belanghebbende

Contact

Vervolgactie

Ouder

Telefonisch

Verwijzing naar
servicekantoor

Medewerker

Telefonisch

Geen vervolgactie

Medewerker

Face to face

Geen vervolgactie

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

‘We kunnen niet van alle kinderen
sterren maken, maar we kunnen ze
wel allemaal op hun eigen wijze
laten schitteren.’
Shireen, basisschool Marang
12 Jaarverslag 2013

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 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 (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
(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

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.’

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:
Eind 2013 kent elk team de kwaliteit van de eigen
speelzaal volgens de criteria van HPS en hebben
minimaal 3 locaties zich doelen gesteld hoger dan de
criteria van Presteren. Team en leiding ontwikkelen focus
om de gewenste kwaliteit op locatie te bereiken:
• Eind schooljaar 2013-2014 heeft elk team doelen en
indicatoren geformuleerd;
• Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld om deze te
bereiken;
• Zelfevaluatie op de geplande kwaliteitsontwikkeling,
volgens de PDCA-cyclus, is onderdeel van de
jaarkalender van de locatieteams.
In 2013 heeft zelfevaluatie het volgende opgeleverd:
in 2013 is op elke speelzaal de kwaliteit van het
educatief aanbod gemeten aan de hand van het
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meetinstrument ‘Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling
van kwaliteit in peuterspeelzalen en onderbouw van
het basisonderwijs’ van het Nederlands Jeugdinstituut.
Met dit instrument zijn de volgende kwaliteitsaspecten
van het aanbod in kaart gebracht: volwassene-kind
interactie, leeromgeving, dagschema, plannen en
observeren, en ouderbetrokkenheid. Het heeft specifieke
kwaliteitsindicatoren opgeleverd. Deze gegevens worden
ingezet om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te
monitoren en te versterken. Met deze gegevens worden
training en coaching ingezet aansluitend op de behoefte
van elk team.

2012:

Primair onderwijs
Ambitie uit het strategisch beleidsplan:
‘Lingelocaties zijn High Performance Organisations’.
Dit betekent dat hoge verwachtingen worden gesteld
aan medewerkers en leerlingen. We hanteren hierbij de
volgende criteria:
• Sturen op verhogen van het leerrendement;
• Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces;
• Het team is resultaatverantwoordelijk.

2013:

De uitgangssituatie van iedere locatie verschilt. Iedere
school heeft zichzelf in 2013 doelen gesteld om te
voldoen aan deze criteria.
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 intern begeleiders hebben in 2013
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 concrete 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 2013 de drempelonderzoek afgenomen.
Dit onderzoek geeft aan welke leervorderingen er zijn
op de onderdelen spelling, begrijpend lezen, technisch
lezen, inzichtelijk rekenen en woordenschat. De CITOEindtoets brengt als leer- of schoolvorderingentoets de
eindopbrengsten van het onderwijs op de Lingescholen in
kaart. Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde CITOresultaten van 2012 en 2013 weer.

14 Jaarverslag 2013

In vergelijking met 2012 scoren meer scholen onder het
landelijk gemiddelde. 3 Scholen hebben in 2013 onder
de ondergrens gescoord. Dit is niet in overeenstemming
met de doelstellingen die we in het strategisch beleidsplan
hebben gesteld. De investeringen die de afgelopen jaren
gedaan zijn, blijken niet te renderen. Naar aanleiding
hiervan wordt een beleidsstuk ‘sturen op kwaliteit’
voorbereid, waarbij scholen die hoge opbrengsten
hebben autonoom blijven handelen, maar scholen met
tegenvallende prestaties meer sturing ontvangen vanuit
het bestuur.
Sterkte-zwakte-analyse eindtoets
Op meerschools niveau:
• In 2013 presteert 1 school goed ten opzichte van
scholen met een vergelijkbare populatie. 5 scholen
scoren voldoende ten opzichte van de eigen
schoolgroep. 3 scholen zouden echter hogere scores
op de Eindtoets moeten behalen gezien de populatie. In
2012 presteerden 7 scholen voldoende ten opzichte van
de eigen schoolgroep.
• Vergeleken met het landelijk gemiddelde presteren 7
Lingescholen gelijk of rondom deze norm. 2 scholen
behalen een lagere score op de Eindtoets. Dit is een
stijging ten opzichte van 2012 toen nog 5 scholen gelijk
of rondom het landelijk gemiddelde presteerden.
• Er zijn betekenisvolle verschillen tussen scores in- en

exclusief deelname van leerlingen die aanmerking
komen voor LWOO. Wanneer deze leerlingen
uitgesloten worden blijkt dat 1 van de 2 scholen die
onder het landelijk gemiddelde presteert, toch rondom
het landelijk gemiddelde uit komt.
In vergelijking met de eigen schoolgroep binnen De Linge:
• De Borgwal, Donatushof en Pius X zijn vergelijkbare
scholen wat betreft leerlingweging (1 tot 2%
gewichtenleerlingen). In de resultaten is dit terug te zien
voor de Borgwal en Donatushof, zij presteren beiden
rondom of boven het landelijk gemiddelde van de
schoolgroep. De Pius X wijkt negatief af met het laagste
percentage leerlinggewicht.
• Ook de Marang en Drieluik zijn vergelijkbaar (resp. 4 en
5% gewichtenleerlingen). Zij presteren beiden rondom
het gemiddelde van de schoolgroep.
• Tenslotte zijn er verschillen tussen de laatste groep
scholen (8 tot 12% gewichtenleerlingen). De Doornick
(8%) en Mikado (12%) presteren rondom het
gemiddelde van de schoolgroep. De Vonkenmorgen
(10%) en Wieling (12%) presteren onder het gemiddelde
van wat je bij de scholengroep mag verwachten.
Op schoolniveau
• De scores van de Borgwal, Donatushof, Drieluik
en Mikado liggen opnieuw rondom het landelijk
gemiddelde of zelfs in het geval van de Borgwal ruim
daar boven.
• De scores van de Doornick en Marang liggen na
tegenvallende resultaten in zowel 2011 als 2012 weer
rondom het landelijk gemiddelde.
• De scores van de Wieling, Pius X en Vonkenmorgen
blijven kwetsbaar. Na positieve resultaten in 2011 liggen
de scores nu onder het landelijk gemiddelde.
Onderwijsinspectie
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 2013 was er geen aanleiding voor inspectie
om met de directeur bestuurder als eerste aanspreekpunt
te spreken over de kwaliteit van de Lingescholen. Voor
de 3 scholen die onder de ondergrens van de Inspectie
scoorden heeft het bestuur een aanmerking ontvangen.
Met deze scholen zijn gesprekken gevoerd in het kader
van een analyse van de opbrengsten. Daarnaast zijn
schoolspecifieke afspraken gemaakt m.b.t. het vervolg.
Deze afspraken worden waar mogelijk nog opgenomen
in het schoolspecifiek jaarplan 2013-2014. Afspraken die
niet in het huidige jaarplan kunnen worden opgenomen,
worden volgend schooljaar ingepland.

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 toegeleid naar de 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.
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Continue screening
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving
worden opgevangen. Het Kabinet heeft daarom
besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of
peuterspeelzalen werken vanaf 1 maart 2013 continu
gescreend worden op nieuwe strafbare feiten. Mensen
die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken
moeten in bezit zijn van een verklaring omtrent het
gedrag (VOG). Deze toont aan dat hij/zij geen strafbare
feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering
vormen voor het werken met kinderen. Bij continue
screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken
in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe
strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan.
Als blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor
een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de
gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. De
betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG
aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd,
mag de betrokken werknemer niet meer werken in de
kinderopvang of peuterspeelzaal.
Opbrengsten vroegsignalering en preventie
Doel uit het strategisch beleidsplan:
‘Alle kinderen krijgen onderwijs op maat. De balans is
optimaal tussen: kind en leerstofgericht werken’.

‘Onze drijfveer is passie voor
leren en leren met passie.’
Basisschool Marang
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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 2013 zijn 51 kinderen gescreend op hun
taal- en spraakontwikkeling. Op basis van de resultaten
zijn 29 kinderen doorverwezen voor logopedische
behandeling. 3 kinderen zijn verwezen naar Kentalis
voor een externe behandeling.
• MEE/Integrale Vroeghulp: In 2013 heeft de ambulant
medewerker 13 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 4 gezinnen is
opvoedingsondersteuning ingezet.
• Consultatiebureaus: Continuering van de pilot die
in 2012 is gestart om de samenwerking tussen
peuterspeelzalen en consultatiebureaus te versterken.
Op alle peuterspeelzalen zijn spreekuren ingericht.
Hierdoor vindt uitwisseling en overdracht tussen
wijkverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers
gestructureerd en regelmatig plaats. De spreekuren zijn

vrij toegankelijk voor ouders met opvoedingsvragen.
Evaluatie van de voor 2013 gestelde doelen, nl. het
vergroten van bereik van ouders en afstemmen op de
behoefte van ouders door laagdrempelige toegang
staat gepland voor begin 2014.
• Zorgstructuur 0-12 jaar: De pedagogisch medewerkers
van de peuterspeelzalen hebben dit jaar 1 nieuw kind
met meervoudige problematiek ingebracht in het Klein
Casus Overleg (KCO) en voor 5 kinderen heeft follow
up overleg plaatsgevonden. Er zijn geen kinderen
verwezen het ZorgAdviesTeam 0-12 jaar (ZAT). In 2014
vind evaluatie plaats over het doel en de resultaten
van de Zorgstructuur en het Klein Casus Overleg voor
de voorschoolse voorzieningen in het bijzonder. In de
evaluatie zullen de ontwikkelingen en resultaten van de
inloopspreekuren op de peuterspeelzalen meegenomen
worden.
Primair onderwijs
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 diverse vakgebieden m.b.t. de basisvaardigheden
worden groepsoverzichten en groepsplannen
gemaakt met als doel tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van alle 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
zal afnemen, ten gunste van optimale begeleiding van deze
leerlingen door de leerkracht in de eigen groep.
In 2013 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 2014 voortgezet
worden.
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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 zullen in 2014 bekend worden
gemaakt. Aan de hand hiervan zal worden geanalyseerd
in hoeverre ouderbetrokkenheid positief gewaardeerd
wordt en welke verbeterpunten gemaakt kunnen
worden.
Voorschoolse voorzieningen: Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Ouderbetrokkenheid is een onderdeel van de
zelfevaluatie. Op 1 peuterspeelzaal is een pilot gestart
om de ouderbetrokkenheid te verbeteren: bevindingen
komen terug in de kwaliteitskring en worden gebruikt
om beleid/pva te maken dat gebruikt kan worden op de
andere locaties.
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.

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
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het consultatiebureau. Daarnaast worden regelmatig
maatschappelijke stages ingevuld. In 2013 heeft een
locatie een geldbedrag bijeen gebracht ten behoeve
van Jantje Beton. Hiervoor is buitenspelmateriaal
aangeschaft.
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.

‘Kijken en zien maakt
leerlinggedrag inzichtelijk.’
Basisschool de Doornick

Doorgaande leerlijnen
Uit het strategisch beleidsplan:
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 hieraan een actieve bijdrage.
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 pedagogischdidactische aanpak;
• Samenwerking met betrekking tot educatieve
methodieken;
• Warme kindoverdracht;
• Het gezamenlijk kindvolgsysteem gehanteerd (KIJK!)
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’. Vanuit
de intentie om te komen tot een intensievere en
bredere doorgaande speelleerlijn heeft De Linge in
2013 in Gendt het eerste integraal kindcentrum
gerealiseerd voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op IKC
De Vonkenmorgen wordt opvang, peuterspeelzaalwerk,
Voor- en Vroegschoolse Educatie, en onderwijs vanuit
één gezamenlijke pedagogische visie, onder één

dak, met één team en onder één leiding aangeboden.
Kinderen kunnen er de hele dag terecht om te leren,
te spelen, te ontmoeten en te ontspannen. Het IKC
biedt een totaalpakket op het gebied van Onderwijs,
Opvoeding, Ontwikkeling, Opvang en Ontspanning.
Start van het IKC was op 7 januari 2013. Alle
voorzieningen vallen onder eindverantwoordelijkheid
van De Linge. In 2014 wordt het beleid, om integrale
kindcentra te ontwikkelen 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 2013 zijn de voorbereidingen om
met OSO te kunnen werken in gang gezet door zowel
de projectgroep als binnen SVPO de Linge. 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 wordt dit traject voortgezet en afgerond.
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Medewerkers
Personeelsopbouw

Verdeling man/vrouw

Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Het aantal medewerkers binnen Peuterspeelzaalwerk is in
2013 gelijk gebleven aan 2012. Er zijn twee medewerkers
bijgekomen ten behoeve van de kinderopvang. Dit
heeft een stijging tot gevolg gehad van 1,5 fte. Stijging
van het aantal vve dagdelen heeft een stijging van de
groepsbezetting tot gevolg gehad van 0,7 fte’s.

Aantal
medewerkers:

Fte:

2013

32

14,8

2012

30

12,6

Verdeling FTE’s

Directie en staf:

2 fte

15%

Pedagogisch
medewerkers:

10,1 fte

77%

Huishoudelijk
medewerkers:

1,1 fte

8%

Vrijwilligers
Binnen Peuterspeelzaalwerk zetten vele vrijwilligers zich
belangeloos in voor ondersteunende werkzaamheden.
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. Grote
dank gaat uit naar hun enthousiaste en betrokken inzet.
In 2013 zijn 122 vrijwilligers actief geweest binnen
Peuterspeelzaalwerk: 70 groepshulpen, 46
oudercommissieleden, 5 cliëntenraadsleden en 1
vrijwilliger t.b.v. onderhoud.
Verzuim

Leeftijdsopbouw

‘De Linge, dat zijn
we allemaal’
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Verzuimpercentage
Het gemiddeld verzuim van peuterspeelzaalwerk komt in
2013 uit op 2 %. Ten opzichte van 2012 is dit een stijging
van 0,6%. 1,4% van het verzuimcijfer is te herleiden
naar lang verzuim van 2 medewerkers in het laatste
kwartaal van 2013.
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High performance professionals

Personeel

Verzuimontwikkeling
Het verzuimcijfer verhoudt zich zeer gunstig ten opzichte
van het landelijk verzuimgemiddelde in de branche Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening dat in 2013 uitkomt
op 5,2%. Er is in 2013 geen sprake van werk gerelateerd
verzuim. 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.

Aantal medewerkers: Fte:
2013

176

133,9

2012

183

134,7

Primair onderwijs
Verzuimontwikkeling per kwartaal in vergelijking met 2012:

Cultuur van verandering

In 2013 zien we een daling van het verzuim t.o.v. het
verzuim in 2012. Door een aantal langdurig zieken ligt
het verzuim relatief hoog. De verzuimfrequentie is gezakt.
Het aantal medewerkers dat zich niet heeft ziekgemeld is
gestegen in 2013 naar 60,5%.
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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’.

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 geformuleerd 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:
• Coaching en jaarlijkse gezamenlijke studiedag
Startblokken binnen peuterspeelzaalwerk stond in
2013 in het teken van versterking van het planmatig en
doelmatig werken. In 2014 start het trainingstraject om
de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang
in Startblokken op te leiden met als doel het
pedagogisch klimaat en de pedagogische werkwijze
op onze kinderdagverblijven aan te sluiten op onze
peuterspeelzalen.
• De Startblokkentutor (verantwoordelijk voor de
kwaliteitsborging van Startblokken) heeft de opleiding
tot gecertificeerd Startblokkentrainer met succes
afgerond;
• Alle pedagogisch medewerkers hebben de theoretische
scholing van het ontwikkelingsvolgmodel KIJK met
goed gevolg afgerond. Hiermee wordt de ontwikkeling
van het jonge kind en de resultaten van de begeleiding
in beeld gebracht;
• In de eerste helft van het schooljaar 2013-2014 is
gestart met coaching op de groepen in de vorm van
team- en individuele consulten. Bij deze coaching
werken de intern begeleider van het primair onderwijs

en de Startblokkentutor samen om optimaal gebruik te
maken van de kennis en ervaring binnen De Linge.
• Alle pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks de
herhalingscursus bedrijfshulpverlening en kinder-ehbo.
Primair onderwijs
Werving en selectiebeleid
Het beleid is vanaf 2011 aangepast en vastgesteld.
Belangrijkste verandering ligt in een toegenomen
centralisering in het proces van werving en selectie door
een nadrukkelijke rol van de HR manager.
Brede inzetbaarheid wordt steeds belangrijker om
de organisatie tijdig aan te kunnen passen aan de
veranderende omgeving.
Gesprekkencyclus
Binnen SVPO 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 zijn ook
de beoordelingsgesprekken inmiddels gemeengoed
voor directeuren en medewerkers binnen De Linge. De
beoordelingsgesprekken vinden tweejaarlijks plaats.
Scholing/Opleidingsbeleid
Aan het begin van ieder schooljaar bepaalt de directeur
in relatie tot persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
alsmede de schoolplannen welke scholing en/of
begeleiding noodzakelijk is voor de school en diens
individuele medewerkers. Op stichtingsniveau worden
ontwikkelingsgesprekken gehouden met de directeuren
en de medewerkers van het stafbureau.
Mobiliteit
Naar verwachting zal als gevolg van dalende
leerlingentallen in de toekomst mobiliteit vaker gebruikt
worden, zodat medewerkers hun competenties optimaal
kunnen inzetten op de plaats waar dat mogelijk, nodig of
noodzakelijk is. Dit vraagt van medewerkers een grotere
mate van – bereidheid tot - flexibele inzet dan tot nu
toe het geval is. In dit kader is op diverse scholen via
de werkgroep IPB en de Hr-manager een presentatie
verzorgd om vrijwillige mobiliteit meer op de kaart te
zetten in het kader van persoonlijke ontwikkeling en
groei. Medewerkers worden gevraagd om meer open te
staan voor het veranderen van werkplek, door meer na
te denken over de kansen en persoonlijke ontwikkeling.
Al deze inspanningen hebben er in 2013 niet toe geleid
dat er een toename van mobiliteit is gerealiseerd.
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Excellente directeuren
Uit het strategisch beleidsplan:
De Linge vraagt om excellent leiderschap vanuit high trust,
high support and high expectations. Directeuren van De
Linge leggen de nadruk op onderwijskundig leiderschap:
modelleren, monitoren en garanderen van effectieve
educatie en optimaal leerrendement. Leidinggevenden
dagen hun medewerkers en collega’s uit het beste uit
zichzelf te halen.
Kweekvijver voor potentieel leidinggevenden
Zeven medewerkers hebben in 2011 het diploma
‘basisbekwaam schoolleider’ behaald. Nieuw verworven
kwaliteiten en kennis worden binnen de locaties benut en
vormen een goed potentieel voor toekomstige vacatures.
In 2013 hebben twee directeuren het diploma vakbekwaam
schoolleider afgerond. Ook hebben drie directeuren de
scholing van CBE met goed gevolg afgerond, waarmee
een scholingsperiode is afgesloten ten behoeve van High
Performance Schools.
In 2014 volgt 1 directeur de opleiding tot Master in
Educational management.

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, hetgeen 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 in 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 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 2012-2013 is door de genomen
maatregelen personele krimp middels gedwongen
ontslagen voorkomen en zijn geen medewerkers in het
risicodragende deel van de formatie 2013-2014 geplaatst.
Te verwachten valt dat dit ook voor 2014-2015 niet het
geval zal zijn.

‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’
Basisschool Marang

24 Jaarverslag 2013
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Bestuur, management
en organisatie
Inrichting van de organisatie
Uit het strategisch beleidsplan:
De functie van bestuur berust bij de directeurbestuurder.
De Raad van richt zich op uitoefening van intern toezicht.
SVPO De Linge
Raad van Toezicht

Directeurbestuurder
GMR
Voorschoolse
voorzieningen

Primair onderwijs

Directeur
peuterspeelzaalwerk
en kinderopvang

Directeuren Primair
onderwijs

CR

Staf

Onderwijs &
Begeleiding

Administratieve
& facilitaire
ondersteuning

MR

PV
team van
peuterleidsters

‘Door mobiliteit onder de
aandacht te brengen, geven we
onze medewerkers de kans zich
verder te ontwikkelen.’
M.Meulman, HR-manager
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team van leraren en
onderwijsondersteuningen

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.

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
Dhr. Ir. G. Driessen
Dhr. E. Boekhorst
Dhr. Mr. W. Nieuwenhuis
Dhr. Drs. P. Hegeman
Mevr. Drs. B. van Waesberghe

voorzitter
plaatsvervangend
voorzitter
lid
lid
lid
lid

Directeur Voorschoolse voorzieningen:
Mevr. J. Rasing

De directeurbestuurder bestuurt de organisatie en is het
bevoegd gezag. Hij geeft leiding aan de directeuren en de
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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:
Mikado
Mevr. M. Franse:
Pius X
Mevr. B. van de Logt:
Vonkenmorgen
Mevr. P. Holland:
Wieling

School

Personeelsgeleding

Oudergeleding

De Borgwal

Mevr. R. Slot

Mevr. S.
Bouwmeister

Donatushof

Mevr. A. Houterman

Dhr. E. van
Gerven

Doornick

Mevr. B. van Beek

Dhr. M. van
Straaten

Drieluik

Vacature

Dhr. P. Werkman

Marang

Vacature

Dhr. M. Harmsen

Mikado

Mevr. S Jansen

Dhr. D. van
Campen

Pius X

Dhr. W. Broens

Vacature

Vonkenmorgen

Mevr. P. Weghorst

Mevr. M. Strijbos

De Wieling

Mevr. A. Janssen

Mevr. L. van
Ampting

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)

9 bijeenkomsten, waarvan 5 met de directeur
peuterspeelzaalwerk
Hoofdonderwerpen:
• Jaarrekening
• Reglement cliëntenraad
• Begroting
• Arbo en verzuim
• Tarieven ouderbijdrage
• Bezetting en bereik
• Inspecties

5 Bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
• Educatie:
o Passend onderwijs
o Opbrengsten (CITO Eindtoets)
o IKC de Vonkenmorgen
• Medewerkers:
o Mobiliteit
o Formatie
o Verzuimanalyse
o Aanstelling nieuwe medewerkers: Directeur
Donatushof en beleidsmedewerker
• Bestuur, management en organisatie:
o Bestuurlijke hervormingen (herstructurering
Bemmel, inbedding Vlinderboom etc.)
o Telgegevens 2013 en prognose
• Huisvesting en materieel:
o Aanbesteding schoonmaak
o Integraal huisvestingsplan
• Financiën:
o Jaarverslag/jaarrekening 2012
• GMR:
o Statuut en reglementen
o Organisatie GMR
o Jaarplan

Medezeggenschap primair onderwijs
GMR
Voorzitter: dhr. E. van Gerven
Secretaris: mevr. S. Bouwmeister
Leden:

Verslag Raad van Toezicht
In 2013 is de strikte scheiding tussen bestuur en toezicht
nog verder in praktijk gebracht. De Raad van Toezicht
vervult de toezichthoudende taak met betrekking

Cliëntenraad:
Het recht op inspraak en informatie voor ouders is binnen
Peuterspeelzaalwerk georganiseerd in de cliëntenraad.
Voorzitter: mevr. P. Teijssen, Bemmel
Secretaris: dhr. H. Leenders, Gendt
Leden: mevr. M. Kruijs, Haalderen
mevr. M. Peters, Huissen
mevr. D. Arts, Angeren
vacature: Doornenburg
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tot drie onderdelen, die elk in een eigen stichting zijn
ondergebracht, namelijk:
• Het primair onderwijs;
• Het peuterspeelzaalwerk;
• De kinderopvang.
• Ten aanzien van de drie onderdelen is er een scheiding
aangebracht in de verslaglegging.
• In haar vergaderingen heeft de Raad van Toezicht
goedkeuring verleend aan de volgende beleidsstukken:
• Het Treasury statuut;
• Het jaarverslag en de jaarrekening 2012;
• De begroting 2014;
• De uitsplitsing van de financiën van de drie afzonderlijke
stichtingen.
De Raad van Toezicht heeft o.a. de volgende periodieke
rapportages besproken:
• Rapportages inzake de exploitatie;
• De bezetting van de peuterspeelzalen;
• Het ziekteverzuim;
• De opbrengsten van het onderwijs (o.a. cito);
• Het formatieplan 2013-2014.
Meer specifiek behorend tot 2013 zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
• Het haalbaarheidsonderzoek over de inrichting van drie
integrale kindcentra;
• De tussentijdse opvang;
• De subsidie en de tarieven van het peuterspeelzaalwerk;
• De invoering van passend onderwijs;
• De ontwikkelingen inzake de situatie rond De
Zilverkamp;
• De risicoanalyse inzake de inbedding van De
Vlinderboom;
• De vordering van gesprekken met ATOS;
• De Europese aanbesteding van het schoonmaakwerk;
• De plannen aangaande de herstructurering in Bemmel.
De Raad van Toezicht heeft met betrekking tot dit laatste
punt kennisgenomen van de reactie van de MR van De
Borgwal en van de uitspraak van de geschillencommissie
en heeft steun verleend aan de directeurbestuurder om het
proces van herstructurering in Bemmel helemaal vanaf het
begin opnieuw te doorlopen. Om de toezichthoudende rol
optimaal te kunnen vervullen, heeft de Raad van Toezicht,
naast het reguliere overleg met de directeurbestuurder,
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 van Toezicht
het jaargesprek gevoerd met de directeurbestuurder.
Daarnaast is besloten om de salariëring van de

directeurbestuurder voortaan overeenkomstig de CAO
bestuurders PO, die sinds 1 januari 2013 loopt, te regelen.
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.
Onderhoud
Het team Onderhoud en beheer zorgt voor het groot en
dagelijks onderhoud op de verschillende locaties.

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’.

Opbrengstgericht besturen
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’.
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Huisvesting en
materieel
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 2013 een aantal investeringen
gedaan, met name gericht op schilderwerk en reparatieonderhoud. De Linge heeft dit jaar werkzaamheden
uitgevoerd, die deel uitmaken van het vastgestelde
meerjarenonderhoudsplan.

‘In een inspirerende
omgeving, komen
kinderen tot leren.’
30 Jaarverslag 2013

Veiligheid
Voorschoolse voorzieningen: kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Jaarlijks wordt op elke peuterspeelzaal 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 voldoet Peuterspeelzaalwerk
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
De Linge heeft zich ten doel gesteld dat alle gebouwen
voldoen aan de criteria voor fysieke en sociale veiligheid
van kinderen, ouders en medewerkers. De aanvraag die in
2012 is gedaan voor het saneren van asbest op de scholen
is gehonoreerd door de gemeente. In 2013 is een financiële
vergoeding beschikbaar gesteld voor het saneren van
asbest op de scholen. De saneringswerkzaamheden zijn
door De Linge begeleid en gecoördineerd.

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 2012 zijn
verschillende mantelcontracten gerealiseerd waaronder
ook inkoop van leermiddelen. In 2013 is een start gemaakt
met het onderzoek naar centrale inkoop. In 2014 vervolgen
we onze zoektocht naar een leverancier.
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Financiën
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.’

‘Weten wat je moet leren, duidelijke
doelen stellen en dit betekenisvol
aanbieden, maakt dat kinderen stapje
voor stapje kunnen leren’
32 Jaarverslag 2013

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 met daarin vertegenwoordigers vanuit
consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
en primair onderwijs. In deze notitie is 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 aangeboden op drie
locaties in de kernen Bemmel, Gendt en Huissen (dus
ongeacht bij welke voorschoolse voorziening). 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%. Voor de jaren daarna
wordt de subsidie jaarlijks bij de nieuwe begroting
vastgesteld. Er blijft binnen De Linge voor alle tweeen driejarige kinderen uit Lingewaard een algemeen
toegankelijk, gevarieerd en laagdrempelig aanbod
gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk beschikbaar naast de
voorziening kinderopvang.
Bereik Peuterspeelzaalwerk
Van alle kinderen in de leeftijd vanaf 2 tot 4 jaar in de
gemeente Lingewaard, bezoekt ruim meer dan de
helft een peuterspeelzaal van De Linge. In 2013 heeft
Peuterspeelzaalwerk een gemiddeld bereik behaald van
61,6 %.Ten opzichte van 2012 betekent dit een stijging
van het marktaandeel met 3 %. In een krimpende markt
is het marktaandeel gegroeid. Onderstaande tabel laat
het bereik per kern per geboortejaar zien. Met name in
de kernen waar een groter/ gevarieerder aanbod is in de
voorschoolse sector (kinderopvang en gastouderbureaus)
is het bereik lager of stromen kinderen op of na hun 3e
jaar in. Het blijkt echter dat ouders, ook tweeverdieners,
de peuterspeelzaal steeds meer weten te vinden en
waarderen gezien het groeiend marktaandeel.
geboortejaren/
kernen

2009

2010*

2011*

Angeren

79,3

80

48,6

Bemmel

67,9

58,7

48

Doornenburg

78,9

85,2

92

Gendt

88

76

65,1

Haalderen

75

75

72

Huissen

54,4

53,1

55,9

Lingewaard

66,5%

61,6%

56,8%

* voorlopige cijfers: een deel van de kinderen die in deze
jaren zijn geboren stromen in 2014 en 2015 nog in.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie

Realisatie

2013

2012

Ouderbijdragen

351.738

313.923

Gemeentelijke subsidie

422.870

509.746

Overige baten

2.284

2.842

Totaal Baten

776.892

826.511

Bruto lonen

497.378

445.706

Bereik Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Alle 29 kinderen die door het consultatiebureau
zijn verwezen voor VVE zijn geplaatst op een VVEvoorziening. Het gemeentelijk besluit tot versmalling van
de criteria voor VVE heeft tot gevolg dat minder kinderen
voor VVE in aanmerking komen. Met ingang van 2014 zal
de marktwerking van toepassing zijn zoals vastgelegd
in de kadernotitie ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie,
Een stap vooruit, 2014-2017’. Een daling van het aantal
kinderen dat met een VVE indicatie naar binnen komt is te
verwachten.

Baten

Sociale lasten

75.562

55.409

Prestatieafspraak bezettingspercentage peuterspeelzalen:
regulier en VVE.
In de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente is
De Linge overeengekomen een bezetting van 85%
te realiseren voor 539 capaciteitsplaatsen waarvoor
subsidie wordt ontvangen. In 2013 is een gemiddeld
bezettingspercentage van 86,5% behaald en ligt dus
boven het gestelde doel. In 2013 hebben 779 peuters de
speelzalen van De Linge bezocht. Onderstaande tabel
laat de bezetting per kern en per speelzaal zien.

Pensioenpremies

36.796

29.365

Kantinekosten

1.235

1.288

Deskundigheidsbevordering

4.910

8.449

Vrijwilligersvergoedingen

2.665

4.774

Reis- en verblijfskosten

928

1.571

Doorbelasting salarissen KO

-34.741

0

Overige personeelskosten

9.211

33.219

Totaal Lasten

593.953

579.781

Afschrijvingen

2.465

2.960

Huren

79.042

83.252

Energie

16.852

12.800

Zakelijke heffingen

3.331

4.384

Onderhoud

1.041

5.414

Schoonmaak

4.029

7.918

Bijdrage Brede school

7.897

5.502

Afvalcontainers

2.755

1.541

Ov Huisvestingskosten

2.958

1.404

Totaal huisvestingslasten

117.904

122.215

Administratiekosten

9.717

9.890

Lasten
Personele lasten

Jaarrekening voorschoolse
voorzieningen:
peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang

BALANS per 31-12-2013
ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

4.151

6.053

Debiteuren

18.658

8.167

Overige vorderingen

16.380

0

Overlopende activa

2.150

2.730

37.188

10.897

238.915

219.264

Kapitaal

54.294

54.294

Algemene reserve

97.754

88.958

152.048

143.252

Crediteuren

16.782

14.392

Accountantskosten

4.235

0

Belasting/Pr. Soc Verz.

28.225

21.890

Kantoorben./drukwerk

3.162

4.950

Reservering VU

24.044

20.200

Reproduktiekosten

3.031

3.117

Overlopende passiva

59.152

36.480

Contributies/Abonnementen

1.878

1.870

ICT Kosten

6.906

7.166

Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa

Liquide middelen
Eigen vermogen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Huisvestingslasten

Algemene kosten

128.206

92.962

Telefoonkosten

2.965

8.173

280.254

236.214

Overige kantoorkosten

0

4296
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Speelgoed

1.708

1.433

Materialen speelzalen

3.811

4.036

Verstrekkingen

1.418

1.363

Ov. Speelzaalkosten

2.090

24.836

Vergader/Organisatiekosten

800

129

Verzekeringen

8.189

8.262

Representatie

3.646

0

Overige kosten

896

4.386

54.453

83.907

768.775

788.863

Realisatie

Realisatie

2013

2012

Saldo baten en lasten

8.117

37.648

Saldo financiële baten/lasten

680

1.297

Resultaat

8.797

38.945

Totaal lasten

Toelichting op de jaarrekening 2013
In de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers 2012
opgenomen. In 2013 zijn de resultaten nagenoeg

zoals begroot. Hiermee is, in overeenstemming met de
opdracht van de subsidieverstrekker, een besparing van
10 % gerealiseerd.

Kengetallen

Liquiditeit

Rentabiliteit

( vlottende activa/kortlopende schulden)

2013

2012

2011

2,85

1,69

1,4

Dit kengetal geeft de mate aan waarin het
bestuur
in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen
te voldoen.

Solvabiliteit 1

( Eigen vermogen/totaal passiva*100%)

81,28

77,87

74,14

Dit kengetal geeft de mate aan waarin het
bestuur
in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen
te voldoen.

Solvabiliteit 2

( Eigen vermogen+voorzieningen/totaal passiva)*100 %

82,97

79,87

76,15

Weerstandsvermogen

( Eigen vermogen/totale baten)*100%

39,29

34,95

34,11
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( Netto resultaat/totale baten)*100%
In tegenstelling tot wat in het maatschappelijk
verkeer gebruikelijk is, is een hoge rentabiliteit
bij een onderwijsorganisatie geen doelstelling.
Immers, het zo doelmatig mogelijk besteden
van inkomsten resulteert niet per definitie tot
een hoge rentabiliteit (leeropbrengsten).

4,88

1,1

-1,62

Personele lasten/
totale lasten

81,74

82,67

82,45

Materiële lasten/
totale lasten

18,26

17,33

17,55

Primair onderwijs:

Jaarrekening Primair onderwijs

Algemeen
Op grond van de prognoses van de gemeente
Lingewaard dient nu en op termijn rekening te worden
gehouden met een krimp van 600 leerlingen. De afname
van het aantal leerlingen in 2013 bedroeg 53 leerlingen.
Mede als gevolg van de krimp blijft een van de Lingescholen, onder de opheffingsnorm.

Financiële positie per 31-12-2013
Het financiële beleid dat SVPO de Linge voert, is een
belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de
strategische doelen. Hierbij worden bedrijfseconomische
principes als een gezonde ontwikkeling van baten en
lasten, een verantwoorde liquiditeitspositie en een
adequaat weerstandsvermogen in aanmerking genomen.
In deze paragraaf wordt nadere toelichting verstrekt met
betrekking tot de financiële positie van De Linge. Kijkend
naar de Balans per 31-12-2013 kan gesteld worden
dat De Linge een financieel gezonde organisatie is. Dit
blijkt ook uit het overzicht met de kengetallen waaraan
een kolom met vergelijkende cijfers van vergelijkbare
instellingen is toegevoegd. Het beleid met betrekking
tot de investeringen in vaste activa is erop gericht om
ondoelmatige investeringen te voorkomen.

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 nog obligaties met triple A-rating met een
evenwichtige spreiding. In 2013 hebben zich geen
ingrijpende wijzigingen voorgedaan.
Administratieve organisatie
Het bestuur heeft in mei 2013 een “In control” scan uit
laten voeren. Uit deze scan kwam naar voren dat het
management voor 90 % in control is. Met name het
“performance management” (werken met prestatieindicatoren). In relatie tot financial control behoeft
verbetering. Voor 2014 is derhalve het werken met
managementcontracten een aandachtspunt. Het bestuur
heeft de financiële administratie uitbesteed. Hierdoor is
functiescheiding binnen het proces gegarandeerd. De
interne medewerker financiële administratie ziet erop toe
dat de juiste accordering heeft plaatsgevonden, alvorens
de factuur betaalbaar te stellen bij het administratiekantoor,
die de betaling uitvoert. Evenals vorig jaar worden de
budgetten bewaakt door de controller. Per kwartaal, in
de tweede helft van het jaar maandelijks, ontvangen
budgethouders (directeuren) een exploitatieoverzicht die,
indien daartoe aanleiding bestaat, met de betreffende
directeuren besproken wordt. Tenminste een maal per jaar
worden de exploitatie- overzichten met alle directeuren
besproken. Doel is om vanuit een groeiend kostenbewustzijn directeuren beter in staat te stellen te sturen
met geld.

De toename van de Liquide middelen is grotendeels het
gevolg van een verschuiving van de post “ Obligaties”
naar de post “ Liquide middelen” van in 2013 vrij komende
obligaties ad € 309.510,-.
Het Eigen vermogen neemt toe met het positieve resultaat
in 2013 ad € 542.480,- De afname van de schulden op
korte termijn betreffen met name de crediteuren. Het
doel om de solvabiliteit te doen afnemen is in 2013 niet
gerealiseerd, mede in verband met financiële stimulans
vanuit de overheid (NOA, herfstakkoord). Deze impuls is
toegevloeid aan het Eigen vermogen.
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Financiële positie
per
31-12-2013
31-12-2013

31-12-2012

1.454.692

1.624.167

ACTIVA
Materiële vaste
activa
Financiële vaste
activa

1.316.039

1.637.069

Vorderingen

684.492

692.920

Liquide middelen

1.919.553

974.558

Totaal activa

5.374.776

4.928.714

Eigen vermogen

4.368.829

3.826.349

Voorzieningen

90.656

98.595

Kortlopende
schulden

915.291

993.787

Totaal passiva

5.374.776

4.918.731

Vergelijking Realisatie 2013 met Begroting 2013:
2013 Is afgesloten met een positief resultaat ad €542.480,Dit resultaat is grotendeels het gevolg van toegekende
subsidies als gevolg van het Indien we deze extra subsidies
in mindering brengen op het resultaat dan resteert een
resultaat ad € 48.480,Hoewel dit resultaat nagenoeg gelijk is aan het begrote
resultaat zijn er bij de afzonderlijke posten in een aantal
gevallen grote verschillen ten opzichte van de begroting te
constateren. De specificatie hiervan is als volgt Wanneer
Rijksbijdragen

Toename

PASSIVA

681.000 Incl.
herfstakkoord
ad
494.000,-

Realisatie

Begroot

Stichtingsbureau

688.475

96.652

Facilitaire afd.

-76.247

-74.180

De Doornick

-1.496

0

Marang

3.389

5.217

Loonkosten

Afname

100.000

Vonkenmorgen

-25.942

1.622

Payroll,declaranten

Toename

167.000

Mikado

-3.707

-825

Ov. Instellingslasten

Toename

137.000

Borgwal

-2.644

-38

Pius X

-2.895

437

Donatushof

-9.970

-6

De Wieling

-32.075

-19.950

Het Drieluik

5.592

265

Totaal resultaat

542.480

9.194

Resultaat 2013
Resultaat

we deze extra subsidies, uit het herfstakkoord en het
Nationaal Onderwijs Akkoord, in mindering brengen op de
rijksbijdrage dan is er sprake van een toename ad 187.000,, die in belangrijke mate gerealiseerd wordt bij de lumpsum
personeel. De afname van de loonkosten is met name het
gevolg van afgenomen formatie. Deze afname wordt deels
gecompenseerd door een toename van kosten Payroll. De
toename van de overige lasten wordt met name veroorzaakt
door de toegenomen ICT kosten.

Realisatie

Begroot

Realisatie

2013

2013

2012

Rijksbijdragen Ministerie
van OCW

10.737.781

10.055.770

10.511.834

Overige Overheidsbijdragen

36.593

52.055

48.676

Overige baten

287.104

224.590

343.447

Totaal baten

11.061.478

10.332.415

10.903.957

Personeelslasten

8.644.962

8.602.608

8.992.352

Afschrijvingen

311.646

276.176

283.118

Huisvestingslasten

649.060

694.450

704.327

Overige lasten

970.405

833.637

897.569

Totaal lasten

10.576.073

10.406.871

10.877.366

Saldo baten en lasten

485.405

-74.456

26.591

Financiële baten en lasten

57.075

83.650

94.570

Nettoresultaat

542.480

9.194

121.161

Baten

Vergelijking Realisatie 2013 met Realisatie 2012
Grote verschillen ( > 100.000,-) kunnen vastgesteld
worden bij de volgende posten:
Rijksbijdragen
Loonkosten
De toename van de Rijksbijdrage is in belangrijke mate
het gevolg van de extra subsidie in het kader van het
herfstakkoord. De afname van de loonkosten is het
gevolg van gekrompen formatie door natuurlijk
verloop, die deels gecompenseerd wordt door de
toegenomen kosten Payroll. Indien het resultaat wordt
toegeschreven aan de diverse bedrijfsonderdelen
ontstaat volgende beeld:
Het grote overschot bij het stichtingsbureau is het
gevolg van de extra subsidie ad €494.000,- waarmee
in de begroting geen rekening mee is gehouden. Op
één basisschool na, zijn bij alle scholen meer kosten
gemaakt dan begroot. Voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de hoge energiekosten, als gevolg
van de lange winter. Daarnaast waren de reprokosten
hoog, de voorgenomen besparing is niet gerealiseerd.
De oorzaken van de overschrijding wordt nog met
directeuren besproken en naar mogelijkheden gezocht
om deze overschrijding in 2014 te voorkomen.

Lasten
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Continuiteitsparagraaf
Primair onderwijs
Continuïteitsparagraaf

Voorschoolse voorzieningen
BEGROTING 2014 PSZ
Omschrijving

Begroot

Begroot

Gerealiseerd

2014

2013

2012

BATEN

A Gegevensset

Kengetal

2013

2014

2015

2016

Stand per 31-12
Gemeentelijke subsidie

319.200

426.035

509.746

Personele bezetting in FTE

Ouderbijdragen

308.093

307.425

313.923

Management/Directie

9,3425

9,3425

9,3425

9,3425

Overige baten

4.000

4.000

2.842

Onderwijsgevend personeel

97,5700

97,5700

96,5700

95,3348

OOP

16,5729

16,5729

16,2374

16,2374

Totaal Baten

631.293

737.460

826.511
Leerlingaantallen

2346

2308

2231

2126

LASTEN
In bovengenoemde cijfers zijn de medewerkers in een payroll constructie niet meegenomen. De verwachtte krimp wordt
opgevangen door natuurlijk verloop, alsmede ontslag van medewerkers in payroll constructie.

Loonkosten

489.000

553.950

530.480

Ov. personeelskosten

13.600

17.500

49.301

Afschrijvingen

3.000

3.500

2.960

B Balans

Huisvestingskosten

94.500

107.500

122.215

Per 31-12

Materialen

10.500

6.000

4.036

Ov. Instellingslasten

46.700

48.500

79.871

0

2013

2014

2015

2016

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Materiele vaste activa

1.455

1.356

1.264

1.214

ACTIVA

Totaal Lasten

657.300

736.950

788.863

Financiële vaste activa

1.316

966

666

666

Fin. Baten/lasten

0

0

1.297

Totaal vaste activa

2.771

2.322

1.930

1.880

Vlottende activa

2.604

3.002

3.319

3.222

RESULTAAT

-26.007

510

38.945
Totaal ACTIVA

5.375

5.324

5.249

5.102

Publiek

4.255

4.278

4.203

4.056

Privaat

114

114

114

114

Totaal Algemene reserve

4.369

4.392

4.317

4.170

Voorziening jubilea

91

91

91

91

Kortlopende schulden

915

841

841

841

Totaal PASSIVA

5.375

5.324

5.249

5.102

De korting op subsidie peuterspeelzaalwerk wordt in de
toekomst opvangen door:
• Bezuiniging op huisvestingskosten door verhuizen naar
locaties (scholen) met maatschappelijk huurtarief;

• Aanboren van nieuwe inkomstenbronnen door
verbreding naar kinderopvang. Door combinatie
met peuterspeelzaalwerk ontstaat een nieuw en
aantrekkelijk product dat aansluit bij de vraag van
ouders. We hebben alle vertrouwen dat dit goede
kansen biedt, hierbij baseren we ons op de groei
van de eerste kinderopvanglocatie. Hierdoor wordt
peuterspeelzaalwerk minder afhankelijk van gemeente
en haalt meer inkomsten uit particuliere bronnen.

PASSIVA
Algemene reserve

De afname van de materiele vaste activa ontstaat doordat de afschrijving in betreffende jaren de investering overtreft.
De afname van de financiële vaste activa is het gevolg van vrijval van obligaties op vervaldatum. Het vrijgevallen bedrag
is toegevoegd aan de vlottende activa. De mutatie bij de Algemene reserve wordt veroorzaakt door het resultaat in het
betreffende jaar. Bij de Voorziening wordt ervan uitgegaan dat de dotatie gelijk is aan de onttrekking. De afname van de
kortlopende schulden is het gevolg van de besteding van het nog te besteden bedrag.
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C Staat van Baten en Lasten

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

x € 1000

x € 1000

x € 1000

x € 1000

Rijksbijdrage

10.738

9.966

9.805

9.478

Overige overheidssubsidies

36

23

23

23

Overige baten

287

226

222

214

Totaal baten

11.061

10.215

10.050

9.715

Personeelslasten

8.645

8.525

8.458

8.223

Afschrijvingen

312

259

251

255

Huisvestingslasten

649

662

656

644

Overige lasten

970

823

813

792

Totaal lasten

10.576

10.269

10.178

9.914

Saldo baten en lasten

485

-54

-128

-199

Financiele bedrijfsvoering

57

77

53

53

Totaal resultaat

542

23

-75

-146

Baten

Lasten

In bovenstaande opstelling is in de begrote cijfers geen rekening gehouden met de subsidies in het kader van het
herfstakkoord en het Nationale onderwijsakkoord. Eveneens is geen rekening gehouden met de mogelijke sluiting
van een van de basisscholen en een eventuele inbedding van SBO-school de Vlinderboom. Bij de berekening van de
loonkosten is het natuurlijk verloop meegenomen. Bij de berekening van de kosten payroll is uitgegaan van afname
in 2015 met een medewerker en in 2016 met drie medewerkers. Omdat de huisvestingslasten een grotendeels vast
karakter hebben is alleen het variabele deel gemuteerd met het aantal leerlingen.
D Toekomst
In de nabije toekomst krijgt De Linge meer te maken met krimp. In bovenstaande cijfers komt dat ook tot uitdrukking.
Op basis van de meerjarenbegroting alsmede een meerjareninvesteringsplan wordt beleid geformuleerd om de
bedrijfsvoering in goede banen te leiden. In de wetenschap dat op termijn het aantal leerlingen zal afnemen is destijds
besloten alleen nog medewerkers in een payroll constructie aan te stellen. Daar plukken we de komende jaren de
vruchten van. Naast natuurlijk verloop bij de medewerkers in dienst van de Linge, draagt met name de terugloop van
het aantal medewerkers in payroll-aanstelling bij om de toekomstige tekorten binnen de perken te houden. Daarnaast
is de Algemene reserve zodanig dat incidentele tekorten opgevangen kunnen worden. In 2013 is op een locatie gestart
met een IKC( Integraal Kind Centrum). Met de kinderopvang, de peuterspeelzaal en het primair onderwijs wordt een
doorlopende ontwikkelingslijn gerealiseerd. Een doelmatige bezetting van het gebouw, alsmede het perspectief dat
het aantal leerlingen op termijn gunstig wordt beïnvloed wordt daarmee gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd om in de
woonkernen, waar de Linge aanwezig is, toekomstbestendige educatie, eventueel in de vorm van soortgelijke IKC’s te
vestigen. In 2013 zou worden nagegaan in hoeverre het aantrekkelijk is de administratie in eigen beheer uit te voeren.
Mede omdat zowel de financiële als de personeels- salarisadministratie met ingang van 1-1-2014 is overgegaan naar
andere programmatuur, is dat een jaar uitgesteld.
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Daltonbasisschool De Borgwal

Doornick

Directeur: Jos Boonman

Directeur: Jos Boonman
Motto: “Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als
je bent wie je bent”.

Passend onderwijsaanbod:
Kinderen leren op verschillende niveaus. De expertise van
ons team ligt in het bedienen van de leerlingen op een
voor hun passend niveau, uitgaand van de kwaliteiten
en onderwijsbehoeften die zij laten zien. We werken
volgens de 1-zorgroute en HGW. De leerkrachten zien
hun handelingsbekwaamheid en competenties als een
blijvend proces van verbetering. We evalueren regelmatig
de effectiviteit van de leerlingenzorg, alsmede de interne
zorgstructuur. De schoolzelfevaluaties bieden ons inzicht
in de doorgaande lijn en input voor te nemen interventies.
21ste eeuwse vaardigheden: We willen de kinderen
voorbereiden om goed te kunnen functioneren in
de 21ste eeuw. Samenwerken, probleemoplossend
vermogen ontwikkelen, ICT-geletterdheid, creativiteit,
kritisch denken, communiceren, sociale en culturele
vaardigheden zijn zaken die hierbij horen.
Instrumentele vaardigheden:
Wij zorgen dat leerlingen een goede basis hebben
op het gebied van taal en rekenen. Methodes en
aanpakken worden effectief ingezet. We streven
naar hoge resultaten passend bij de mogelijkheden
van iedere individuele leerling. Deze instrumentele
vaardigheden staan in dienst van de ontwikkeling van
de 21ste eeuws vaardigheden.

Gouden driehoek:
De gedeelde verantwoordelijkheid die vanuit de
“Gouden Driehoek” (leerling-ouder-school) ontstaat,
is voor De Borgwal een belangrijke steunpilaar. We
voeren kindgesprekken om leerlingen te betrekken
bij het leerproces. Hierdoor krijgen leerlingen grotere
verantwoordelijkheid. We blijven voortdurend in gesprek
met leerlingen en ouders. Naast gesprekken steken we
veel energie in ‘contacttijd’ om samen met ouders te
werken aan de ontwikkelingen die gaande zijn binnen ons
onderwijs van de 21e eeuw.
Veilige omgeving:
In een veilige omgeving ontwikkelen de leerlingen zich tot
zelfstandige kinderen, die verantwoordelijkheid kunnen
dragen en effectief kunnen samen werken met anderen.
Speerpunten 2013-2014:
• De verdere implementatie van ons spellingsaanbod;
• Het aanscherpen van feedback op taakniveau,
procesniveau, zelfregulerend niveau en persoonlijk
niveau d.m.v. kindgesprekken, inclusief verslaglegging;
• Scholing en toepassen van het stellen van open vragen
a.d.h.v de taxonomie van Bloom en de meervoudige
intelligentie van Gardner.;
• Het aanscherpen van groepsoverzichten en
groepsplannen;
• Observaties rond de sociaal-emotionele ontwikkeling
vastleggen a.d.h.v. de methodes “Kijk” en “Zien”;
• Vergroten van kennis m.b.t technologische
vaardigheden en mediawijsheid;
• Het implementeren van een leerlingenraad.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

179

189

198

Aantal groepen

7

7

Onderwijzend personeel

11 leerkrachten
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Op De Doornick is elke leerling welkom om zich te
ontwikkelen binnen een veilige omgeving. Onze identiteit
is zichtbaar in de normen en waarden die we nastreven.
Als school houden we continu zicht op de ontwikkeling
van de leerlingen. Ons streven gaat uit naar passende
resultaten, in relatie tot de mogelijkheden van iedere
individuele leerling. De instrumentele vaardigheden
die we inzetten, staan in dienst van de ontwikkeling
van de 21ste eeuws vaardigheden. We leren kinderen
samenwerken, probleemoplossend vermogen te
ontwikkelen, ICT-geletterdheid, creativiteit te ontplooien,
kritisch te denken, te communiceren en om te gaan
met sociale en culturele vaardigheden. Methodes en
aanpakken worden hierbij effectief ingezet. Naast
cognitieve resultaten, verwerken we sociaal-emotionele
factoren als welbevinden en betrokkenheid van de
leerlingen in onze groepsoverzichten en groepsplannen.
De 1-zorgroute en de uitgangspunten van HGW
helpen een doorgaande lijn neer te zetten in
ons streven naar het voldoen aan de te behalen
vaardigheidsscores in rekenen, technisch- en
begrijpend lezen, spelling en woordenschat.
De grotere verantwoordelijkheid, die leerlingen krijgen,
stijgt door het houden van kind-gesprekken en de
daaruit voortvloeiende interventies. De gedeelde
verantwoordelijkheid, die vanuit onze “Gouden Driehoek”
(leerling-ouder-school) ontstaat, is voor De Doornick
een belangrijke steunpilaar. Kinderen zijn gelukkiger,
ontplooien hun talenten meer en behalen betere
leerresultaten door de groeiende betrokkenheid van hun
ouders. We evalueren regelmatig de effectiviteit van

de leerlingenzorg, alsmede de interne zorgstructuur.
De schoolzelfevaluaties bieden ons inzicht en input
voor de te nemen interventies. De leerkrachten zien
hun handelingsbekwaamheid en competenties als een
blijvend proces van ontwikkeling.
Speerpunten 2013-2014:
• De verdere implementatie van zelfstandig werken in de
groepen;
• Het aanscherpen van feedback op taakniveau,
procesniveau, zelfregulerend niveau en persoonlijk
niveau d.m.v. kind-gesprekken, inclusief verslaglegging;
• Het houden van driehoekgesprekken, waarin de
leerling, leerkracht en ouders met elkaar in gesprek
gaan over sociaal-emotionele factoren en cognitieve
resultaten;
• Ouderbetrokkenheid bevorderen door uitbreiding van
contacttijd en workshops;
• Scholing van leerkrachten in de toepassing van het
stellen van open vragen a.d.h.v de taxonomie van
Bloom en de meervoudige intelligentie van Gardner;;
• De ontwikkeling van woordenschatonderwijs met als
speerpunt: hoe kunnen we woordenschatontwikkeling
vanuit de taalmethode en zaakvakken aanscherpen
en uitbouwen naar een goede begrijpend lezer,
aansluitend bij al bestaande methodes en werkvormen;
• Het aanscherpen van groepsoverzichten en
groepsplannen;
• Het effectief inzetten van de IB-er;
• Observaties rond de sociaal-emotionele ontwikkeling
vastleggen a.d.h.v. de methodes “Kijk” en “Zien”;
• Vergroten van kennis m.b.t technologische
vaardigheden en mediawijsheid;
• Het aanpassen van het lessenpakket Engels in de
groepen 5 t/m 8.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

181

166

161

7

Aantal groepen

7

7

6

11 leerkrachten

12 leerkrachten

Onderwijzend personeel

11 leerkrachten

11 leerkrachten

10 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 Onderwijsassistent

1 Onderwijsassistent

1 Onderwijsassistent

1 onderwijsassistent

1 onderwijsassistent

1 onderwijsassistent
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Jenaplan basisschool Donatushof

Daltonbasisschool het drieluik

manier van werken. We helpen leerlingen verantwoording
te leren dragen voor hun eigen leren, hun gedrag en de
wereld om hen heen.Om tegemoet te komen aan de
verschillende manieren van leren door kinderen hebben
wij voor een werkwijze “VierKeerWijzer” gekozen die goed
aansluit bij ons Dalton concept. Het is een thematisch
aanbod van wereldoriëntatievakken waar de verwerking
door kinderen op verschillende wijze vorm krijgt.
Het doel is een actieve deelname en betrokkenheid van
het kind. Gesprekken met kinderen waarin gereflecteerd
wordt op hun prestaties en voortgang zijn een vast
onderdeel binnen ons aanbod.

Directeur: Henny Pasman

Principes:
“ Keuzes mogen maken geeft je vrijheid, vrijheid
motiveert”

Directeur: Mariken Goris

Jenaplan basisschool Donatushof ligt midden in het
dorp Bemmel. Dagelijks komen er zo’n 350 kinderen
naar onze school. Om van alles te leren: lezen, rekenen,
taal, schrijven, wereldoriëntatie. Daarmee is onze
school eigenlijk een heel gewone school. Maar... wij
zijn een jenaplanschool, we werken vanuit de visie van
het jenaplan. Daarom werken we er elke dag aan dat
onze school meer dan een plek waar kinderen naar toe
komen om iets te leren; we vormen samen een leef- en
leergemeenschap. De school is namelijk evenzeer de
plaats waar ‘samen leven’ centraal staat. Door samen in
gesprek te zijn, te spelen, te werken en te vieren, kunnen
kinderen zichzelf breed ontwikkelen op hun eigen niveau
en ervaren onderdeel te zijn van een gemeenschap. Met
dit als basis stelt het team van Donatushof 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.

Kinderen leren door een duidelijke uitleg, door voor te
doen, door de kunst af te kijken, door na te denken, te
ervaren, uit te dagen. Hoe meer samenhang en integratie
tussen de afzonderlijke vakken, hoe beter, want dan is
leren vanzelfsprekend betekenisvol en dus motiverend.
Aandacht voor leren presenteren, leren samenwerken
en leren leren is er iedere dag. Daarnaast kenmerkt
Donatushof zich door creativiteit, vernieuwing en een
open houding ten opzichte van kinderen, ouders en
personeel.
De visie van Donatushof kenmerkt zich door het
uitgangspunt dat ieder kind uniek is. We richten ons op
de mogelijkheden en de kansen die het individuele kind
in zich draagt. Dit doen we door de identiteit van het kind
te bewaken en te ondersteunen; vandaaruit komt het kind
tot leren. ‘De groep’ en ‘de school’ worden gezien en
gebruikt als de plek waar het kind zich voor kan bereiden
op zijn eigen rol in de maatschappij.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

375

334

360

Aantal groepen

15

14

13

Onderwijzend personeel

24 leerkrachten

24 leerkrachten

23 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 vakdocent bewegingsonderwijs

1 administratief medewerker

1 administratief medewerk- 1 administratief meer
dewerker

1 conciërge

1 conciërge
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“Op een manier leren die bij je past, gebruik maken van je
talenten, dat vergroot je zelfvertrouwen” “Kinderen actief
betrekken bij het leerproces door het toepassen van
verschillende werkvormen” “Samen spelen, samen leren,
samen groot worden”

Een leerlingraad voorziet ons van belangrijke
informatie vanuit de leerlingen. Ouderbetrokkenheid
bij het leerproces vinden wij van groot belang.
De ontwikkeling van het kind staat centraal in de
gesprekken met ouders. In een setting van veiligheid
en vertrouwen willen wij kinderen optimaal toe rusten
op de maatschappij.

“Respect voor elkaar en de omgeving is de bouwsteen
waar ons onderwijs op rust”
“Een wereld waar mensen respectvol met elkaar omgaan
en elkaar accepteren is een leef- en leebare wereld”
“Weten wat je moet leren, duidelijke doelen stellen en dit
betekenisvol aanbieden, maakt dat kinderen stapje voor
stapje kunnen leren”

Speerpunten 2013-2014:
• Doorgaan met invoering “vierkeerwijzer” werkwijze;
• Het borgen van goed spellingsonderwijs dit jaar door
de implementatie van een nieuwe methode;
• Goede groepsplannen op het gebied van
begrijpend lezen. Het beschrijven van de juiste
onderwijsbehoeften;
• Borging Dalton coöperatieve leervormen, voorbereiding
Dalton visitatie.

Daltonpijlers:
De visie binnen Het Drieluik is gebaseerd op de drie
Dalton pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid
en samenwerken. Het kind staat centraal binnen
een omgeving waarin veiligheid, vertrouwen en
transparantheid een grote plaats innemen. Wij begeleiden
de leerlingen in stapjes naar een steeds meer zelfstandige

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

179

177

164

Aantal groepen

8

7

6

Onderwijzend personeel

11 leerkrachten

10 leerkrachten

9 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 conciërge
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Marang

Mikado

Directeur: Harrie Erkens

Basisschool Marang maakt deel uit van het Kulturhus
Angeren. Binnen het Kulturhus ontmoeten de leeftijden
van 0-99 jaar(en ouder) elkaar met het motto “Midden in
het leven”. Kinderen van 0-13 jaar kunnen hier 52 weken
per jaar van 7.00- 18.30 uur terecht in voorschoolse,
naschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
en basisonderwijs in één doorgaande lijn. Binnen Marang
werkt een team van professionele leerkrachten, die
jaarlijks op teamniveau bijgeschoold worden om hun
vak goed uit te oefenen. Zij krijgen hierbij support van
externe specialisten , de intern begeleider en directeur.
Ondersteuning vindt plaats door de onderwijsassistent,
conciërge, administratief medewerkster en medewerkers
van de Karmel. Verder werken binnen de organisatie
betrokken pedagogische medewerkers voor
peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse
opvang. De dagopvang voor ouderen wordt begeleid
door medewerkers Betuweland. Verenigingen worden
geleid door actieve vrijwilligers.

Onze drijfveer is Passie voor leren en leren met passie!
Wij bieden kinderen een stevige basis op de kernvakken
lezen, taal en rekenen. Dit is nodig om de wereld verder
te verkennen. Hiervoor hebben we het afgelopen jaar
geïnvesteerd op de vakken rekenen, technisch- en
begrijpend lezen door de aanschaf van nieuwe methodes
en de begeleiding van het team in de juiste didactiek
van deze methodes. Dit in relatie met handelings- en
opbrengstgericht werken.
Naast een basisaanbod wereldoriëntatie leren we
kinderen zelfverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.
Hiervoor stellen kinderen leervragen waarbij de 21ste
eeuws vaardigheden geleerd worden. We maken kinderen
maatschappelijk betrokken in de veilige omgeving van het
Kulturhus en de wereld daarbuiten. Sociaal emotioneel
maken we kinderen sterk met de methode Positive
behaviour support. Zoals we kinderen leren rekenen en
lezen leren we hen ook welke gedrag we in verschillende
situaties verwachten. Pestpreventie heeft hierbinnen
een plaats . Dit alles doen we in samenwerking met de
particpanten van het Kulturhus.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

288

282

284

Aantal groepen

11

10

Onderwijzend personeel

17 leerkrachten
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Directeur: Jolande Bastmeijer

Op basisschool Mikado is gedurende de afgelopen
drie jaar het onderwijsmodel ‘Vierkeerwijzer’ ingevoerd.
Bij deze werkwijze wordt het onderwijs thematisch
aangeboden en gaat uit van meervoudige intelligentie.
Deze aanpak is gebaseerd op het feit dat ieder kind eigen
unieke talenten bezit om in te zetten bij het verwerven
van kennis. De één leert door doen, de ander moet het
voor zich ‘zien’ en een derde persoon zal juist leren door
een werkstuk of lied over het onderwerp te maken. Door
het aanspreken van de specifieke talenten van een kind
zullen zij met meer enthousiasme en aandacht bezig zijn
en uiteindelijk zal de leeropbrengst groter zijn.
De onderbouw werkt de hele dag volgens deze
werkwijze en bij de groepen 3 t/m 8 wordt de lesstof
van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden
in thema’s. Ook begrijpend lezen, woordenschat,
onderdelen van taal , de creatieve vakken en de

cultuurvakken zijn aan hetzelfde thema verbonden. De
leerlingen presenteren tijdens en na een project hun
leeropbrengsten aan elkaar en leren zo ook van elkaar.
Op Mikado is hiervoor de leerlijn presenteren gestart,
waarbij leerlingen vanaf groep 1 al leren hoe zij op een
goede manier iets kunnen vertellen (presenteren) aan een
groep. Regelmatig worden ook de ouders uitgenodigd
bij deze presentaties. Uit meting is al gebleken dat de
betrokkenheid van de leerlingen en het plezier in leren
door deze manier van werken enorm is toegenomen,
dat zal uiteindelijk ook ten goede komen aan hun
leerprestaties.
Op dit moment gaat het team ervan uit de werkwijze
zo goed te beheersen om in aanmerking te komen
voor het certificaat ‘Vierkeerwijzer’ school. Daarom
is de beoordeling hiervoor aangevraagd. Zodra
deze certificering is toegekend mag de school het
bijbehorende logo aan het logo van de school
toevoegen! We verwachten deze eind van dit schooljaar
te kunnen bezitten.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

120

115

105

13

Aantal groepen

5

5

4

17 leerkrachten

16 leerkrachten

Onderwijzend personeel

8 leerkrachten

8 leerkrachten

8 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 onderwijsassistent

1 onderwijsassistent

1 onderwijsassistent

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 vakleerkracht
bewegingsonderwijs

Jaarverslag 2013 49

Pius X

IKC de Vonkenmorgen
Directeur: Betty van de Logt

Directeur: Myriam Franse

Uitgangspunt voor ons onderwijs is: Het kind
als centrum in het leerproces met een onderwijs
aanbod dat kinderen van 4 tot 12 jaar optimale
ontwikkelkansen geeft. De PiusX kiest in haar
schoolconcept voor een mix van modern en
traditioneel onderwijs. De nadruk ligt op het
overdragen van kennis en een sturende, begeleidende
rol van de groepsleerkracht. De leerstof bepaalt de
kerndoelen die behaald gaan worden. De groep staat
centraal; starten vanuit een centrale instructie en
vervolgens vindt er differentiatie plaats. Wij werken met
een continurooster van 8.30 u.- 14.30 u.

In de visie van de PiusX school staat voorop dat kinderen
in een positieve leeromgeving naar eigen vermogen
betekenisvol kunnen leren. De Pius X heeft als opdracht
kwalitatief toekomstbestendige onderwijs bieden
door een breed, contextrijk leerstofaanbod met een
goede aansluiting op het veranderd wereldbeeld en een
interactieve houding van de leerlingen. We willen kinderen
een houding meegeven waarin zij verantwoordelijkheid
nemen en na denken over hun rol in de wereld. Door het
uitspreken van hoge verwachtingen en kinderen te laten
leren van en met elkaar geven wij hen het vertrouwen.
Ouders worden betrokken bij de zorg en worden gezien als
educatief partner om het kind optimaal ruimte te bieden tot
een goed leerrendement binnen hun individuele talenten.
Speerpunten 2013-2014:
• Implementatie 1zorgroute rekenen;
• Invoering rekenmethode vernieuwd Pluspunt;
• Kleuteronderwijs;
• Invoering Engelse methode “take it easy’.

Aan de PiusX school zijn groepsleerkrachten en
pedagogische ondersteunend personeel verbonden.
Zij worden ondersteund in het primaire proces door
een directeur, Intern begeleidster en ondersteunend
personeel (administratie en conciërge)

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

409

412

404

Aantal groepen

16

16

Onderwijzend personeel

13 leerkrachten
1 intern begeleider
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IKC de Vonkenmorgen:
Opvang, Ontwikkeling, Onderwijs, Opvoeding,
Ontspanning
Voor ieder talent Een plek waar het kind centraal staat. Het
Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen biedt: Opvang,
Opvoeding, Onderwijs, Ontwikkeling en Ontspanning
met één pedagogische aanpak voor kinderen van 0-13
onder één dak. Dit realiseren we door high performance
professionals, excellente educatie, openheid naar ouders
en kinderen, een uitdagende omgeving en gebouwen
en een passende interne organisatie. We verzorgen de
opvang van baby’s van enkele weken oud. Ouders kunnen
de jongste kinderen toevertrouwen aan de pedagogisch
medewerker 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
dezelfde aanpak als in de opvang. Dat biedt de kinderen
de gewenste eenduidige structuur. Als de kinderen vier jaar
zijn kunnen ze doorstromen naar onze basisschool.
Eén pedagogisch klimaat
We hebben één pedagogisch beleid voor Opvang,
Opvoeding, Onderwijs, Ontwikkeling en ontspanning.
Het kind blijft de gehele tijd binnen de inmiddels veilige en
vertrouwde omgeving van het Kind Centrum tot aan het
moment dat het kind de basisschool verlaat. Dit vormt een
herkenbare manier van leren en omgaan met elkaar.
Samen
In het Integraal Kind Centrum werken we samen met
opvang, peuterspeelzaal en basisschool aan activiteiten
zoals vieringen, creativiteit en sport.
Integraal
• Spelend leren, lerend spelen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eén doorgaande leerlijn.
Eén pedagogisch klimaat.
Voor ieder talent, geloof in elk kind.
Geborgenheid bieden aan kinderen.
Adequate lesmethodes.
Herkenbare stijl van omgaan met elkaar.
Herkenbare stijl van onderwijs.
Opbrengstgericht Kind Centrum.
Elk kind laten ontwikkelen tot wereldburger.
Een ontmoetingsplek, een rol in de gemeenschap.

Peuterspeelzaalwerk
In het Peuterspeelzaalwerk sluiten we aan bij de
speelleerontwikkelingen van alle kinderen. Al onze
medewerkers zijn geschoold in het observeren en
begeleiden van de ontwikkelingen van kinderen. Alle
kinderen krijgen programma’s voor taalontwikkeling
aangeboden Soms is extra oefening daarvan nodig en
bieden we het VVE programma Startblokken aan. Eén
doorgaande speelse leertuin voor uw kind. Met het
observatiesysteem Kijk! Volgen we de ontwikkelingen
van uw kind en zorgen voor een goede doorgaande
leerlijn.
Basisonderwijs
In groep 1 en 2 van het basisonderwijs wordt dit
voortgezet. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in
een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat
kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar in de groep
zitten. Hierdoor kunnen we optimaal aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van kinderen. We maken gebruik
van de nieuwste lesmethodes. Naast rekenen, taal
en lezen wordt er bij ons veel aandacht besteed aan
de talenten van de kinderen. Dit door aanbod van 4
profielen: Sport, Gezondheid & Lijf, Kunst & Cultuur,
Wetenschap & Natuur, ICT & Techniek. We sluiten aan
bij de ontwikkeling van het individu met aandacht voor
het samenwerken en samenzijn.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

528

502

478

15

Aantal groepen

20

19

18

25 leerkrachten

23 leerkrachten

Onderwijzend personeel

27 leerkrachten

25 leerkrachten

23 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 Onderwijsassistent

1 Onderwijsassistent

1 Onderwijsassistent
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De Wieling

Directeur: Pia Holland

Basisschool De Wieling is een katholieke basisschool in het
dorp Haalderen, gemeente Lingewaard. Wieling betekent:
‘kolk’ of ‘werveling’ en staat enerzijds voor onze verbinding
met de omgeving en anderzijds voor ons streven om
voortdurend in ontwikkeling te zijn. Er bestaat een grote
betrokkenheid van de ouders uit het dorp bij de school.
Op allerlei manieren wordt er door de ouders meegewerkt,
meegedacht en meegeleefd. Op onze basisschool zijn alle
leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing,
welkom. Wij bieden onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar tot
de leeftijd waarop ze naar de middelbare school gaan.
Basisschool De Wieling werkt een enthousiast team dat
bestaat uit groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een
intern begeleider en een directeur.
Onze school is afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerling. Elk kind moet zich
naar eigen aanleg, tempo en belangstelling kunnen
ontwikkelen. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid,
een eigen identiteit. Binnen de mogelijkheden die er zijn,
houden we hier zoveel mogelijk rekening mee door allerlei

Basisgegevens peuterspeelzalen
van de Linge

vormen van differentiatie, de leerlingenzorg en individuele
waardering van de leerlingen. Het leren beschouwen
we als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit.
Doel van het leren is dat ieder kind zich naar zijn eigen
mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Wij scheppen zo
veel mogelijk leersituaties die bijdragen aan een continu
ontwikkelingsproces bij kinderen. Alle aspecten van de
ontwikkeling, zoals de verstandelijke, sociaal-emotionele,
zintuiglijke, motorische en creatieve krijgen aandacht. Ze
dragen bij aan de ontwikkeling tot zelfstandige, creatieve
en positief kritisch denkende mensen.
Speerpunten 2013-2014:
• Meer integratie van de vakken;
• De leerling wordt in toenemende mate eigenaar van zijn
eigen leerproces;
• Verbeteren van de resultaten van het begrijpend lezen
en de woordenschat;
• Engels in alle groepen;
• Individuele vaardigheidsgroei monitoren;
• Buitenterrein: opknappen van het buitenterrein;
• Centrale bibliotheek: catalogiseren, centraliseren en
actualiseren van het boekenbestand;
• PR: Versterken van de website en aankleden van de
aula.

2011

2012

2013

Aantal leerlingen

224

222

211

Aantal groepen

9

9

11

Onderwijzend personeel

13 leerkrachten

13 leerkrachten

14 leerkrachten

1 intern begeleider

1 intern begeleider

1 intern begeleider
1 onderwijsassistent
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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 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 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 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 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

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

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

