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INHOUD: 
 

      Inhoud 
 
H1. Voorwoord          Presentatie van de scholen 
 
H2. Bestuur en organisatie   S1. Basisschool De Maasparel 
 
H3. Strategisch beleid   S2. Basisschool ‘t Breerke 
 
H4. Onderwijs     S3. Basisschool De Tweesprong 
 
H5. Personeel     S4. Basisschool Patricius 
 
H6. Huisvesting    S5. Basisschool Op de Slek 
 
H7. Financiën     S6. Basisschool De Violier 
 
      S7. Basisschool Maria Goretti 
 
       Bijlagen 
 
B1. Reserves en voorzieningen 
 
       PS: 
 
 Aan het einde van elk hoofdstuk treft u een presentatie van een van de scholen aan. 
 
 
 

Contactgegevens: 
 
Bezoekadres: 
Peyerstraat 113 
6101 GC  Echt-Susteren 
Telefoon: 0475-436230 
E-mail: info@skoem.nl 
Website: www.skoem.nl 
 
Postadres: 
Postbus 57 
6100 AB  Echt-Susteren 
 
Bestuursnummer: 41797 
 
 

mailto:info@skoem.nl
http://www.skoem.nl/
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Geachte Lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht. Een 
verslag waarin we niet alleen inzicht willen geven in cijfers, maar ook willen stilstaan bij alle 
activiteiten op het gebied van de organisatie, het strategisch beleid, onderwijs, personeel en 
huisvesting. 
 
Dat leerkrachten zich moeten blijven ontwikkelen en dat het adagium “een leven lang leren” 
ook voor hen opgaat, daarover is iedereen in het onderwijs het eens. SKOEM vindt het dan 
ook belangrijk dat haar medewerkers de mogelijkheid geboden krijgen om te leren en zich 
verder te ontwikkelen. Een mogelijkheid die zij haar medewerkers biedt door, in 
samenwerking met de Open Universiteit, vorm en inhoud te geven aan 
leergemeenschappen. Door het met elkaar (in wisselende samenstelling) aan de slag te 
gaan met vragen, problemen en dilemma’s van allerlei soort en aard, worden kennis en 
ervaring gedeeld en gezamenlijk gezocht naar de juiste antwoorden. Antwoorden die een zo 
optimaal mogelijke bloei en ontwikkeling van onze leerlingen mogelijk moeten maken. 
Daarom ons motto: 
 

“Presteren door te leren” 
 
Met dit jaarverslag willen wij niet alleen intern verantwoording afleggen, maar ook aan 
ouders en alle anderen die in het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij onze scholen en 
de stichting. Hun betrokkenheid, inzet en bijdragen hebben wij als waardevol ervaren. Wij 
willen hen via deze weg daarvoor danken. 
Tevens willen wij een woord van dank richten aan al onze medewerkers, die zich in het 
afgelopen jaar wederom voor de volle 100% hebben ingezet. De foto’s die in dit jaarverslag 
zijn verwerkt getuigen van deze inzet (studiedag oktober 2013). 
 
Wij denken erin geslaagd te zijn een goede weergave te geven van alle activiteiten in 2013. 
Dat wil niet zeggen dat dit verslag geen aanvullingen behoeft. Daarom nodigen wij u uit uw 
suggesties ter aanvulling en/of verbetering bij ons kenbaar te maken. 
 
 
Mede namens het bestuur 
W. Winkens, algemeen directeur. 
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Bestuursmodel: 
 
De Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. (hierna te noemen SKOEM) is een 
organisatie waartoe een zevental scholen voor primair onderwijs behoren, welke zijn 
gesitueerd in de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren. Actuele speerpunten van 
gezamenlijk beleid zijn: attractieve onderwijsarrangementen, een hoog niveau van 
leerlingenzorg, professionaliteit, deskundigheid, samen werken en samen leren. 
 
De zeven scholen vertegenwoordigen diversiteit in identiteit, cultuur en klimaat en vervullen 
onderscheiden functies in dorp of wijk. Een diversiteit die met elkaar wordt gedeeld en leidt 
tot inspiratie voor toekomstig handelen. Daarbij wordt eigen profilering van de scholen en 
ondernemerschap van het management zoveel mogelijk gestimuleerd, met als resultante 
een constant dynamische organisatie. 
 
Het bestuur van SKOEM bestuurt op hoofdlijnen en laat zich daarbij inspireren door het  
“Policy Governance” model van de Amerikaan John Carver. Dit betekent dat zij zich in de 
bestuurlijke activiteiten concentreert op het geven van richting, het stellen van kaders, 
vaststellen van beleid en het houden van toezicht. Het bestuur bewaakt dat er besluiten 
worden genomen op basis van het argument en niet op basis van positie of andere 
machtsbepalende invloeden. 
 

Scheiding bestuur en toezicht 
 
Voor SKOEM zijn efficiënte bedrijfsvoering en doelmatig werken belangrijke voorwaarden om 
continue kwaliteitsverbetering en professionalisering mogelijk te maken. Om de continuïteit 
kracht bij te zetten werkt zij met een organisatiestructuur waarbij rekening is gehouden met 
de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”. Krachtens deze wet moet bestuur en toezicht 
worden gescheiden. Deze scheiding heeft binnen de stichting vorm gekregen en 
dientengevolge zijn taken en bevoegdheden van de verschillende gremia vastgelegd in het 
document: “Bestuursmodel en Managementstatuut”. Het besturingsmodel schetst hoe de 
aansturing van de scholen plaatsvindt en zet de verhoudingen tussen bestuur en 
management uiteen. Het bovenschools management wordt daarbij gevormd door een 
algemeen directeur. 
Het besturingsmodel is een uitwerking van de besturingsfilosofie “besturen op afstand”. 
Formeel is het bestuur hierbij het bevoegd gezag, maar materieel gezien functioneert het 
bestuur meer als een raad van toezicht. Inherent aan dit model: 
 

 draagt de algemeen directeur namens het bevoegd gezag zorg voor de 
beleidsontwikkeling en –uitvoering op alle terreinen (onderwijs-personeel-financieel-
materieel).  Geeft hij leiding en sturing aan de scholen van de stichting. Onderhoudt 
hij interne en externe contacten als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en 
legt hij verantwoording af over voornoemde zaken. 

 
 
 

BESTUUR EN ORGANISATIE: 

H2 
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 geeft de unitdirecteur leiding aan twee of drie scholen die samen één unit vormen. Is 
hij verantwoordelijk voor de beleidsvoering op alle terreinen (onderwijs-personeel-
financieel-materieel). Onderhoudt hij contacten intern en extern en levert hij een 
bijdrage aan de beleidsvorming op bovenschoolse terreinen. 
 

 is de teamleider belast met de dagelijkse leiding van de school en verricht hij taken 
m.b.t. de organisatie, onderwijs, personeelszorg en financieel beheer. Hij is het 
directe aanspreekpunt voor personeel, ouders en leerlingen. 

 
 

Organogram: 
 
In het verslagjaar 2013 is gewerkt vanuit onderstaand organogram 
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Samenstelling bestuur: 
 
Verschil in inzicht over de wijze van besturen heeft mevr. Th. Verhoeven in januari doen 
besluiten per direct uit het bestuur van SKOEM te treden. Conform het rooster van aftreden 
waren de heren Daniëls en Plate aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld en 
zijn per acclamatie benoemd voor een nieuwe zittingsperiode. Nadat de heer Aerts om 
moverende redenen zijn voorzitterschap heeft neergelegd is de heer Claessen unaniem 
gekozen tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Inherent aan deze benoeming heeft 
reshuffeling van functies plaatsgevonden. In het op de volgende pagina weergegeven 
overzicht treft u de functie- en portefeuilleverdeling per 31 december 2013 aan. 
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Code Goed Bestuur: 
 
SKOEM heeft een Code Goed Bestuur vastgesteld waarin de basisprincipes zijn vastgelegd 
die een appèl doen op de professionaliteit van haar bestuurders en managers. Deze 
principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de cultuur ten grondslag liggen 
en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen handelen. Tevens nodigen de 
principes uit om in dialoog met alle belanghebbenden te reflecteren op de bestuurlijke 
inrichting en het handelen van bestuurders en managers. De code is uitdrukkelijk niet alleen 
bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook voor belanghebbenden die direct of 
indirect met de SKOEM scholen van doen hebben. Uitgangspunt is dat goed bestuur 
bijdraagt tot goed onderwijs voor ieder kind. 
SKOEM kenmerkt zich dan ook steeds meer door een cultuur die open is en waarin het 
elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid en gedrag meer en meer wordt verankerd in de 
organisatie. Aspecten als reflecteren, functiescheiding, verantwoording en strategisch beleid 
op actueel niveau blijven daarom constant onder de aandacht. 
 

Op weg naar excellent besturen: 
 
Het besef dat goed bestuur in het primair onderwijs een integrale uitoefening van de 
bestuurlijke taak impliceert, heeft het bestuur doen besluiten om onder deskundige externe 
leiding verdere vorm en inhoud te geven aan “Excellent Besturen”. Daarmee geeft zij aan 
een professionaliseringsslag te willen maken waarmee de positie en kwaliteit van de 
organisatie als geheel en die van het bestuur in het bijzonder wordt versterkt. In voornoemd 
traject spelen: de doorontwikkeling van de zelfsturing, het zelfregulerend vermogen, een 
ambitieuze leercultuur en hoge opbrengsten een centrale rol. 
 

Bestuursvergaderingen: 
 
Het bestuur van SKOEM is in 2013 een vijftal keren in vergadering bijeen geweest. Daarbij 
zijn de volgende beleidsstukken vastgesteld: 
 
- Begroting 2013     - Leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven 
- Jaarrekening 2012    - Werken aan basiskwaliteit vanuit  
- Liquiditeitsplanning 2013      groepsplannen 
- Allocatiemodel 2013-2014   - Aanmelden, schorsen en verwijderen 
- Bestuursformatieplan 2013-2014  - Herziene ziekteverzuimbeleid 
- Vakantierooster 2013-2014 
- Jaarrooster 2013-2014 
 
Daarnaast heeft het bestuur een tweetal extra bestuurssessies gewijd aan het thema: 
“Excellent Besturen”. 
 

Naam:        Functie:   Portefeuille: 
 
Dhr. J. Claessen      Voorzitter   Onderwijs 
 
Dhr. B. Daniëls      Secretaris   Personeel 
 
Dhr. W. Plate    Penningmeester  ICT 
 
Dhr. G. Aerts    Lid    Algemene zaken. 
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Medezeggenschap: 
 
SKOEM kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR). Hierin zijn alle onder de 
stichting ressorterende scholen vertegenwoordigd. De GMR geeft advies en verleent 
instemming aan schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van belang zijn voor alle 
scholen of het merendeel van alle scholen). De GMR vergadert steeds tussen twee 
vergaderingen van het bestuur in. Zo kan zij beter anticiperen op voorgenomen 
bestuursbesluiten. Op verzoek van de GMR licht de algemeen directeur namens het bestuur 
het voorgenomen beleid toe. 
Medezeggenschapszaken met betrekking tot de individuele scholen worden behartigd door 
de Medezeggenschapsraad (MR) van de afzonderlijke scholen. 
 

Klachtenregeling: 
 

De klachtenregeling is tot stand gekomen om te voldoen aan de wettelijke regeling voor 
klachten. Het is belangrijk dat zowel voor ouders als medewerkers duidelijk is welke stappen 
ondernomen moeten worden als men meent een terechte klacht te hebben. De regeling biedt 
daarnaast aan ouders de geruststelling dat een klacht deskundig en onafhankelijk wordt 
beoordeeld. Voor de medewerkers is er de zekerheid van alle blaam gezuiverd te kunnen 
worden indien een klacht onterecht blijkt te zijn. Voor een goede en snelle afhandeling van 
een klacht heeft de stichting een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In 2013 zijn geen  
formele klachten binnengekomen. 
 

Dienstverlening door derden: 
 
Voor de verwerking van de personele- en salarisadministratie, de financiële administratie, het 
bouwbeheer en de bestuursondersteuning is in 2013 weer gebruik gemaakt van het 
administratiekantoor: Vizyr. 
Diensten ter ondersteuning van organisatievraagstukken en onderwijsinnovaties zijn 
verleend door bureau Intersym, Onderwijs Maak Je Samen en O2-onderwijsadvies. 
Daarnaast is per augustus 2013 de Open Universiteit, middels een promovendus, actief 
betrokken bij de organisatie. Deze betrokkenheid wordt in hoofdstuk 5 (personeel) nader 
toegelicht. 
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Bestuursbureau: 
 
Omdat de verhuurder van het pand Du Commerce 2a te Echt het gehele kantoordeel (dus 
inclusief het leegstaande deel) aan één huurder kon verhuren, is de stichting op zoek 
gegaan naar een nieuw onderkomen voor haar bestuursbureau. Van de 17 beschikbare en 
bezochte locaties is uiteindelijk het pand: 
 

Peyerstraat 113 
6101 GC  Echt 

 
het meest geschikt gebleken. Na enkele aanpassingen is voornoemd pand dan ook per 1 
juni betrokken. 
Het bureau is in 2013 bemand door de dames: Pickwell (administratief medewerker) en de 
dames Roufs en Smeets (beiden medewerker) en de heer Winkens (algemeen directeur). 
Mevr. Pickwell heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per 31 december 2013 met 
FPU te gaan. Daarom heeft werving en selectie plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd 
in de benoeming van mevr. Minkenberg per 1 december 2013. De rol van het 
bestuursbureau kenmerkt zich door ondersteunende en adviserende activiteiten voor de 
scholen en de algemeen directeur. Aangezien de dames Roufs en Smeets ook 
werkzaamheden verrichten ten dienste van de scholen, wordt één fte ten laste van de 
scholen gebracht.  
  

Ontwikkeling leerlingenaantallen: 
 
Het concrete leerlingenaantal per 1 oktober 2013 bedraagt 1141. Ten opzichte van de 
teldatum 1 oktober 2012 is dit een daling van 39 leerlingen hetgeen neerkomt op 3,3%. Ook 
voor de komende jaren laten de prognosecijfers een verdere daling van het aantal leerlingen 
zien. Gemiddeld 2% per jaar. 
Gezien het natuurlijk verloop (o.a. uitstroom FPU) is er geen aanleiding geweest om RDDF 
aan te zeggen of ontslag te verlenen aan personeel in vaste dienst. 
 

Gewichten per 1/10/2013: 
 
Op 1 oktober 2013 hadden de scholen van onze stichting te maken met onderstaande 
aantallen gewichtenleerlingen: 
 
 

    Geen weging  Weging 0,3  Weging 1,2 

 J M  J M  J M 

De Violier 86 84  7 6    

Patricius 135 122   1  2  

Op de Slek 42 43     2  

De Tweesprong 95 106  8 9    

Maria Goretti 50 36  3     

De Maasparel 65 70  3 4   1 

’t Breerke 71 79  2 2  4 3 

Totaal 544 540  23 22  8 4 
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Basisschool De Maasparel is een school waar kinderen naar toe 
komen om zich niet alleen een aantal vaardigheden en houdingen 
eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. 
Dit in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen. 
 
Wij willen kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden 
te ontplooien. Ook willen wij kinderen leren zelfstandig, 
verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. 
 
In 2013 waren onze verbeterpunten: 
 
 Het zowel op groepsniveau als op schoolniveau komen tot afspraken m.b.t. het 

zelfstandig werken/handelen van de kinderen en het leren zelf verantwoordelijk te zijn. Er 
zijn routines/afspraken gemaakt voor leerlingen en leerkrachten; 

 Het verbeteren van de opbrengsten in het algemeen en specifiek van het technisch 
leesonderwijs. Leesopbrengsten laten een wisselend beeld zien: m.n. VTL (Voortgezet 
Technisch Lezen); 

 Invoering van SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) ten behoeve van het 
monitoren van het sociaal welbevinden van de leerlingen; 

 Het invoeren van de rekenmethode “Wereld in getallen” en tussentijds evalueren. De weg 
vinden in het werken op 3 niveaus in de combinatiegroepen. In schooljaar 2013-2014 
werken alle leerkrachten en leerlingen met 3 niveaus bij rekenonderwijs. 

 
In 2014 werken wij aan: 
 
 Het verbeteren van de opbrengsten van technisch leesonderwijs in de groepen 3, 4 en 5; 
 Sociaal emotionele ontwikkeling: afspraken maken met alle leerlingen en leerkrachten 

over gewenst gedrag. Per periode van plm. 8 weken staat een schoolregel centraal; 
 Meer- en hoogbegaafdheid: start maken met signaleren van hoogbegaafde leerlingen en 

afstemmen van het leerstofaanbod; 
 Doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorziening (Ut Kerreraad) en de groepen 1/2. 
 
 
 
 
                                                          

Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

10,20% 4,07 1,42 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

 
 
 
 
 
 

BASISSCHOOL DE MAASPAREL: 
S1 
11 Adresgegevens: 

Nieuwendijk 22 
6107 AW  Stevensweert 
Tel: 0475-551618 
 
Unitdirectie: 

Dhr. H. Palmen 
 
Teamleider: 

Mevr. M. Glinka 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. A. Lechner 
 
 

 

166 151 150 143

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober
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Het jaar 2013 is het vierde uitvoeringsjaar van het strategisch beleidsplan, dat tot stand is 
gekomen op basis van het werken vanuit de “Balanced Score Card”. Daarbij zijn de 
strategische, tactische en operationele uitgangspunten geformuleerd binnen de 
perspectieven: 
 resultaat 
 klant 
 organisatie 
 innovatie 
 
In het plan zijn over de beleidsperiode 2010-2014 de jaarlijks te leveren prestaties 
opgenomen. Deze prestaties zijn onlosmakelijk verbonden met navolgende missie en visie. 
 
Missie: 
 

“Krachtig onderwijs met een hoge gemeenschappelijke betrokkenheid” 
 
SKOEM wil een moderne onderwijsorganisatie zijn, die optimale ontplooiings-kansen 
biedt aan zowel leerlingen als aan medewerkers, met aandacht voor autonomie en 
authenticiteit. 
Zij staat midden in de samenleving en vormt het middelpunt in het overleg met ouders, 
bewoners van dorp of wijk, gemeente, overige instellingen over allerlei onderwerpen 
die de scholen raken. 
 
Visie: 
 

Scholen staan midden in een samenleving die voortdurend verandert. Aspecten als 
deregulering, lumpsum, voor- en naschoolse opvang, dwingen ons tot een constant 
nadenken over veranderingen binnen onze organisatie.  
Deze veranderingen vragen het hernieuwd inspelen op ontwikkeling- en onderwijsbehoeften 
van kinderen. Daarbij moet het aanbod van ons onderwijs zoveel als mogelijk aansluiten bij 
de daadwerkelijke belevingswereld en eigenheid van de kinderen. Dat betekent dat er 
enerzijds rekening gehouden wordt met meervoudige intelligenties en verschillende 
leerstijlen van kinderen. Anderzijds met het ontdekken van talenten, het overwinnen van 
barrières en frustraties en het ontwikkelen van algemene vaardigheden.  
Een en ander betekent dat voorwaarden geschapen moeten worden om een hoge kwaliteit 
van onderwijs mogelijk te maken. 
 
Ontwikkelingen vragen ook om veranderingsbekwaamheid van ons personeel en van de 
zijde van de werkgever meer maatwerk. Veranderingen komen vooral tot stand op basis van 
passie van elke medewerker. Daarom verdienen onze medewerkers het de ruimte te krijgen 
om hun professionaliteit en al naar gelang de persoonlijke of stichtingsgebonden behoeften 
hun specialisme(n) in te zetten. Dit komt de ontplooiingsmogelijkheden van de werknemers 
ten goede.  
Tevens kan door het scheppen van transparantie in verantwoordelijkheden en taken de 
veiligheid voor alle geledingen worden bevorderd. 
Het Skoem-gevoel groeit door het zich verantwoordelijk weten voor kwaliteit en 
samenwerking met respect voor verscheidenheid van persoon en cultuur. 
 

STRATEGISCH BELEID: H3 
11 
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Resultaten strategisch beleid 2013: 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de te leveren prestaties in 2013 en welke resultaten 
daarin zijn geboekt. 
 
 

 
 
 
 
Voorgenomen prestatie: Wat hebben wij bereikt: 
Komen tot verbetertrajecten 
(vastgelegd in PDCA-cycli) bij de 
onderdelen die niet aan de norm 
voldoen. 

Het directieberaad heeft het door de zorgcoördinatoren 
voorgestelde beleid m.b.t. uniforme afname van toetsen 
geaccordeerd. Inmiddels is het beleid ter instemming 
voorgelegd aan de GMR. Zie hoofdstuk 4: onderwijs. 
Ter borging van voornoemd beleid is een kwaliteitskaart 
vastgesteld op grond waarvan iedere leerkracht toetsen 
afneemt en resultaten beoordeelt.  
Daarnaast heeft uitbreiding plaatsgevonden van het 
document analyse en verbeteren. Toegevoegd zijn de 
percentageoverzichten scores niveau A, B en C. Deze 
worden afgezet tegen de streefnorm van minimaal 50% 
A,B en 25% C scores. Dit met als resultante een 
maximale score van 25% D en E. (is het 
uitvalpercentage). 
Er is een formele opdracht gegeven aan het 
zorgcoördinatorenoverleg om concrete voorstellen te 
formuleren m.b.t. verhoging van de normen.  

Een keer per jaar wordt een 
interne benchmark (sterkte/ 
zwakte op stichtingsniveau) 
gekoppeld aan landelijke 
benchmark 

Er heeft een eerste oriënterend gesprek 
plaatsgevonden met de nieuwe algemeen directeur van 
ons collega bestuur. Daarbij zijn de inzet van het O2 
kwaliteitstraject, de Open Universiteit en daaraan 
gerelateerde instrumenten en werkwijzen verkend. Daar 
waar mogelijk wordt gezocht naar afstemming zowel 
organisatorisch als ook inhoudelijk. 

Integraal systeem van 
kwaliteitszorg 
 
 
 
 
 
 
 

Uit analyses van de geboekte vooruitgang m.b.t. de 
resultaten bij spelling niet werkwoorden, woordenschat 
en lezen is gebleken dat een noodzaak voorligt om het 
verbeterproces nog beter in beeld te krijgen. Daarom is 
een kwaliteitskaart samengesteld waarmee de vereiste 
beeldvorming kan worden bereikt. Tevens is een aantal 
extra activiteiten doorgevoerd ter versterking van de 
woordenschatuitbreiding. 
Op teamniveau is per school door externen een 
zogenaamde schoolfoto gemaakt. Zie voor een nadere 
toelichting van de schoolfoto het hoofdstuk 4: onderwijs. 
Tevens wordt in hoofdstuk 5 onder de kop: netwerkleren 
een relatie met voornoemde aangeduid.  

 
 
 
 
 

                  Resultaatperspectief R 
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Scholen maken diepteanalyses. Zowel in maart 2013 als in juni 2013 zijn de rapportages 
m.b.t. de tussen- en eindopbrengsten voorgelegd aan 
de algemeen directeur. Deze rapportages zijn voorzien 
van de dwarsdoorsnede van alle vak-vormingsgebieden 
en bevindingen n.a.v. de diepteanalyses. 
Gezien de ontwikkelingen ikv het kwaliteitstraject en het 
traject Open Universiteit heeft de agenda nog niet 
kunnen voorzien in het bespreken van deze 
rapportages. Deze zijn wel in voorbereiding en zullen 
januari 2014 plaatsvinden, waarna opname in het 
schooldossier volgt. 

Het vroegtijdig en bij voortduring 
informeren over genomen 
besluiten. 

Tijdens de studiedag hebben verschillende partijen 
(waaronder ouders, politiek en inspectie) deelgenomen 
aan een platform. Naar aanleiding van de daaruit 
verkregen input en de gesprekken met de GMR zal een 
werkgroep worden samengesteld die zich gaat buigen 
over de thema’s: communicatie en ouderparticipatie. 

Materiële instandhouding wordt 
begroot binnen de kaders van de 
Rijksvergoeding 

In de maand november zijn de bestuursbegroting en de 
schoolbegrotingen 2014 opgesteld. In haar 
decembervergadering heeft het bestuur voornoemde 
begrotingen vastgesteld. Zowel op bestuursniveau als 
op schoolniveau laten de begrotingen, rekening 
houdend met de geldende regelgeving t.a.v. de extra 
beschikbaar gestelde middelen eind 2013, een sluitend 
geheel zien. De GMR is gevraagd haar instemming te 
verlenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoorde meerjarige 
investeringsbegroting 

Omdat in 2014 een aanzienlijke investering moet 
gebeuren t.b.v. de nieuwe brede school is afgesproken 
tijdens het directieberaad dat de overige scholen 
terughoudend zullen zijn qua  investeringen om 
voldoende liquiditeit te behouden voor de brede school. 
Er is wel voor alle scholen voorzien in de aanschaf van 
een nieuwe methode Engels, diverse toetsen van het 
Cito en lopende invoeringstrajecten.  

Komen tot het benoemen van 
een bodembedrag stand reserves 
en voorzieningen 

In de begroting 2013 zijn bedragen opgenomen die ten 
gunste moeten komen van de algemene schoolreserve. 
Conform verwachting n.a.v. van het exploitatieoverzicht 
t/m november 2013 en het uiteindelijk resultaat 2013 is 
de voorgenomen toevoeging aan de schoolreserve 
daadwerkelijk gerealiseerd. 
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Organisatie inrichten op basis 
van het allocatiemodel en 
rekening houdend met de 
loonkostenbegroting. 

Bij de planning van schooljaar 2013-2014 is gebleken 
dat basisschool Patricius één fte tekort had om op een 
verantwoorde wijze groepen te kunnen formeren. 
Oorzaak: de tussentijdse groei van het aantal leerlingen 
die afkomstig zijn uit de nieuwbouwwijk ’t Thaal. Om 
een verantwoorde groepsindeling te realiseren is één fte 
extra beschikbaar gesteld. 
Als gevolg van het Nationaal Onderwijsakkoord 
ontvangt de stichting in december 2013 extra middelen. 
Hiervan is voor 2014 één fte bestemd t.b.v. het behoud 
van jonge leerkrachten. 

Unitdirecteuren leveren 
kwartaalsgewijs een Marap MI 
(materiële instandhouding) aan. 

In de maanden april, juni en september hebben de 
gesprekken met de teamleiders inzake de exploitatie 
van de scholen plaatsgevonden. Geconcludeerd mag 
worden dat de scholen in de pas lopen, er goede 
analyses gemaakt worden en niet wordt overschreden.  

 
 
 

 
 
 
 

Het vergroten van het % 
vroegtijdige ouderdeelname 
rondom de ontwikkelingen binnen 
de school. 

Naar aanleiding van de rapportages m.b.t. de 
oudertevredenheidsonderzoeken is door het 
directieberaad een stappenplan opgesteld. Dit plan is 
met de onderscheiden MR-en besproken en hebben 
geleid tot acties binnen de scholen. Daarnaast is op 
stichtingsniveau een werkgroep in voorbereiding die 
zich gaat buigen over het thema ouderparticipatie.  

Het klassenmanagement is zo 
ingericht dat kinderen mede 
verantwoordelijk zijn voor het 
eigen leerproces. 

Met behulp van gerichte kijkwijzers zijn en worden 
klassenbezoeken afgelegd, waarbij zicht wordt 
verkregen op het klassenmanagement en de mate 
waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid dragen 
voor het leerproces. De resultaten van de bezoeken 
worden in verbinding gebracht met het 
professionaliseringstraject dat mede door O2 
Onderwijsadvies en de Open Universiteit wordt uitgezet. 

 
 
 

 
 
 
 
Scan van de aanwezige 
competenties bij unitdirecteuren, 
teamleiders en zorgcoördinatoren 

Naar aanleiding van een interne rapportage vanuit 
BCO/O2 aan de AD is besloten om op basis van op 
schoolniveau vastgestelde speerpunten te starten met 
het inventariseren van de leervragen van het 
management om zodoende hen voldoende toe te rusten 
om sturing en ondersteuning te kunnen geven aan de 
professionaliseringsslag van het team. 

 

                  Klantperspectief K 

                  Organisatieperspectief O 
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Nieuw geformuleerd 
ziekteverzuimbeleid.  

Dit proces is afgerond. Zie voor nadere toelichting het 
hoofdstuk 5: personeel. 

Inrichten functiehuis en 
functiemix 

In de maanden september en oktober heeft een derde 
werving en selectie leerkracht LB plaatsgevonden. Deze 
werving en selectie heeft wederom geresulteerd in een 
benoeming. 

Jaarlijks geactualiseerd 
scholingsplan gebaseerd op de 
professionele cultuur. 

Aan één school heeft het professionaliseringstraject 
opbrengstgericht werken in groep 1 en 2 nog niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Daarom is dit traject (onder 
externe leiding) verlengd met schooljaar 2013-2014. 
Aangezien zich in een groep van een van de scholen 
ernstige gedragsproblemen voordeden is door een 
externe deskundige een scan gemaakt die de basis 
vormt voor het vergroten van de 
handelingsbekwaamheid van betrokken leerkracht. 
Op eigen verzoek scholen twee collega’s zich op het 
gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Afronding 
verwacht medio 2014.  

Vaststellen van criteria op grond 
waarvan een 
uitstroomperspectief wordt 
geformuleerd. 

Het beleid: “Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief” 
is definitief vastgesteld en ingestemd door de GMR.  
Op basis van het bijgestelde waarderingskader 
inspectie aug. 2013 is in het document “Analyse en 
Verbeteren” opgenomen: leerlingen groep 8 met een 
ontwikkelingsperspectief. 

Het formuleren van 
ononderbroken ontwikkelingslijn 
gekoppeld aan tussendoelen. 

Het beleid: “Werken aan basiskwaliteit vanuit 
groepsplannen” is vastgesteld en ingestemd door de 
GMR. Het invoeringsproces m.b.t. groepsplannen is 
vooralsnog beperkt tot een aantal vak- 
vormingsgebieden en verloopt naar verwachting. Er 
vinden regelmatige tussenevaluaties van dit proces 
plaats. 

 
 
 

 
 
 
 

Medewerkers maken zich de 
gewenste kennis en 
vaardigheden eigen (m.b.t. de 
kernwaarden van HGPD) 

Geconstateerd werd dat er nog steeds sprake was en is 
van een tekort aan onderzoekende houding. Dit als 
basis voor de professionele grondhouding die nodig is 
om echt handelingsgericht te werken. Daarom is dit 
onderdeel gaan uitmaken van het kwaliteitstraject dat 
wordt begeleid door BCO/O2 en waartoe ook de 
professionele leergemeenschappen worden ingericht. 
Zoals eerder aangegeven zal dit in hoofdstuk 5 
(personeel) nader worden toegelicht.. 

 
 
 
 
 
 
 

                  Innovatieperspectief I 



17 
 

 
 
 
 
     

Basisschool ’t Breerke vindt het belangrijk dat kinderen met
 plezier naar school komen. Daarom scheppen wij een klimaat
 waarin kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen en
 structuur en openheid ervaren. 

 
Verschillen tussen kinderen zien wij niet als een belemmering

 maar vooral als uitdaging om te groeien. Autonomie, samen
 werken, ontwikkeling, relatie en verantwoordelijkheid zijn voor 

    ons belangrijke kernwaarden. 
 
    Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de 
    opvoeding en het onderwijs. Wij streven dan ook een sterke en 
    open samenwerkingsrelatie tussen ouders en leerkrachten na. 
 
In 2013 waren de actiepunten: 
 
 Het invoeren van de nieuwe geschiedenismethode; 
 Het verder scholen van het team; het VTB-Pro traject in het kader van wetenschap en 

techniek dat als vak is opgenomen in het lesrooster; 
 Het na een aanpassing geregeld organiseren van intervisiebijeenkomsten in de vorm van 

de leerling-bespreking volgens de incidentmethode. Het borgen van deze werkwijze als 
vast overlegmoment; 

 Het verhogen van de opbrengsten van woordenschat met behulp van de werkwijze “Met 
woorden in de weer”. De in gebruik zijnde versie van “Taal Actief” voorziet hier niet in. 
Alle groepen gaan met dit “Protocol woordenschat” aan de slag. 

 
In 2014 wordt gewerkt aan: 
 
 Het invoeren van de nieuwe methode voor biologie en techniek, te weten Naut; 
 Met behulp van het programma: “Werken met succesmaten” gaan we aan de slag met de 

volgende drie speerpunten: gedifferentieerd werken – bedienen van de  
A+ leerlingen – uitbreiding van zelfstandig werken; 

 Het werken met het reeds ingevoerde protocol woordenschat zal geborgd moeten 
worden. Ook worden de resultaten geanalyseerd en waar nodig vindt er ondersteuning 
plaats; 

 Het werken met SMART groepen is in augustus 2013 opgepakt en zal in 2014 verder 
uitgewerkt worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

8,81% 2,54 1,17 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

BASISSCHOOL ‘t BREERKE: 

S2 
11 Adresgegevens: 

Ankerstraat 1 
6051 GG  Maasbracht 
Tel: 0475-463197 
 
Unitdirectie: 

Dhr. H. Palmen 
 
Teamleider: 

Mevr. L. v.d. Leeuw 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. M. Stoffels 
 
 

 

165 168
161 161

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen
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Kwaliteitszorg: 
 
Kwaliteitszorg mag geen toeval zijn. Daarom is het systematisch werken aan de kwaliteit van 
de scholen noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid en de daarvan afgeleide 
doelstellingen formuleren, de juiste handelingen verrichten en op een goede manier 
evalueren of bereikt is wat de stichting en/of de scholen willen bereiken. Onderdeel van dit 
systematisch werken is het document “Analyse en Verbeteren”, dat naast het Cito leerling- 
volgsysteem de opbrengsten van de landelijk genormeerde toetsen per school in beeld 
brengt. Deze opbrengsten worden afgezet tegen de ondergrenzen van de inspectie, zoals 
weergegeven in het waarderingskader met navolgend resultaat tussenopbrengsten 2013. 
 
  

                                                      
 
De Violier    
 
Patricius    
 
Op de Slek    
 
De Tweesprong    
 
Maria Goretti    
 
De Maasparel    
 
‘t Breerke    
 
      = Onvoldoende          = voldoende, maar nadert de ondergrens         = goed 
 
Naast bovenvermelde resultaten worden tevens de opbrengsten m.b.t.: spelling niet 
werkwoorden, woordenschat en het zorgoverzicht opgenomen in het analyse-instrument. Ter 
beoordeling van deze onderdelen hanteert de stichting hier de score B van het Cito.  
Zoals in hoofdstuk 3 vermeld zullen met ingang van schooljaar 2013-2014 ook de gegevens 
m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling leerlingen groep 8 in het document “Analyse en 
Verbeteren” worden opgenomen. 
 

Cito Eindtoets 2013: 
 
Naast boven vermelde resultaten worden ook de resultaten m.b.t. de Cito Eindtoets in het 
analyse-instrument opgenomen. Conform het waarderingskader van de inspectie wordt bij de 
beoordeling uitgegaan van de ruwe groepsscores. Afhankelijk van het aantal 
gewichtenleerlingen per teldatum worden deze groepsscores per individuele school afgezet 
tegen een ondergrens, bovengrens en gemiddelde. In 2013 hebben alle scholen SKOEM 
deelgenomen aan de Cito eindtoets. Van de resultaten hiervan treft u op de volgende pagina 
het overzicht aan.  
 

ONDERWIJS: 
H4 
11 
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Scholen Ondergrens Bovengrens Landelijk 
Gemiddelde  

Score school 

     

De Violier 534,2 538,2 534,7 537,4 

Patricius 534,8 538,8 534,7 535,5 

Op de Slek 534,9 538,9 534,7 536,9 

Maria Goretti 534,5 538,5 534,7 537,6 

’t Breerke 533,9 537,9 534,7 535,0 

De Tweesprong 533,7 537,7 534,7 535,9 

De Maasparel 533,7 537,7 534,7 534,7 

 
Om een en ander goed te kunnen monitoren worden de opbrengsten en de voorgenomen 
acties per school met het management van de school en algemeen directeur besproken.  
Tevens vindt uitwisseling van de resultaten van alle scholen op stichtingsniveau plaats om 
zodoende tot mogelijke beleidsvoering t.b.v. alle scholen te komen.  
 

Uitstroom naar het VO: 
 
Onderstaand een overzicht schooljaar 2012-2013 van de doorstroom van leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs. 
 

Scholen VMBO 
B of K 

VMBO 
G of T 

HAVO VWO 

     

De Violier 2 5 12 7 

Patricius 2 6 8 11 

Op de Slek  4 3 4 

Maria Goretti 2 4 6 4 

’t Breerke 2 2 3 3 

De Tweesprong 4 13 16 10 

De Maasparel 5 8 6 6 

Totaal 17 42 54 45 

 

Rapportages: 
 
Om in de lijn van de “Code Goed Bestuur” haar bestuurlijke taak goed te kunnen uitvoeren 
heeft het bestuur van SKOEM periodiek informatie nodig. Informatie die haar in staat stelt te 
kunnen beoordelen of de in het strategisch beleidsplan vastgestelde doelen en daaraan 
gerelateerde prestatie-indicatoren daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ook dient zij over 
informatie te beschikken m.b.t. het niveau van de kwaliteit van de verschillende scholen. Op 
basis van de verkregen informatie kan het bestuur afwegen of de resultaten in lijn liggen met 
gemaakte afspraken en/of verwachtingen. Zo niet kan zij bepalen welke actie c.q. sturing 
uitgezet dient te worden. De voor het bestuur van SKOEM relevante informatie bestaat uit: 
 
 Managementrapportage strategisch beleid (2 x per jaar); 
 Rapportage exploitatie (maandelijks); 
 Oktobertelling incl. daaraan gerelateerde gegevens zoals aantal doublures (1 x per jaar); 
 Opbrengsten landelijk genormeerde toetsen (2 x per jaar); 
 Ziekteverzuim (3 x per jaar); 
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Inspectie: 
 
De inspectie heeft op 23 augustus het jaarlijks bestuursgesprek gevoerd met een 
afvaardiging van het bestuur en de algemeen directeur. Het gesprek stond in eerste instantie 
in het teken van kennismaken met de “nieuwe” inspecteur. Vervolgens zijn navolgende 
onderwerpen aan bod gekomen: 
 
 Het zoeken naar onderwijsinhoudelijke samenwerking binnen de regio; 
 De ontwikkelingen m.b.t. het verhogen van de onderwijskwaliteit; 
 De inrichting van leergemeenschappen; 
 Het VVE-beleid Echt-Susteren; 
 De steeds groter wordende discrepantie tussen inkomsten en uitgaven; 
 Passend onderwijs en de impact voor teams; 
 Het gedifferentieerd toezicht van de inspectie. 
 
Voorts is ingezoomd op de kwaliteit van de individuele scholen. De inspectie heeft daarbij 
geconcludeerd dat zij geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in die 
kwaliteit. Daarom heeft zij voor alle scholen wederom het basisarrangement toegekend. 
 

Voortgang kwaliteitstraject: 
 
Zoals in het jaarverslag 2012 reeds vermeld, heeft SKOEM de intrinsieke wil om bewust en 
reflectief tot prestatieverhoging bij leerlingen, leerkrachten en schoolleiding te komen. 
Daarom is zij, (ten dele) in samenwerking met de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal, een 
meerjarig traject aangegaan onder begeleiding van BCO/O2-onderwijsadvies. 
Laatstgenoemde heeft in opdracht van beide stichtingen van alle scholen een zgn. 
schoolfoto gemaakt, waarbij: 
 
 de opbrengsten van het onderwijs; 
 beelden van leraren m.b.t. het eigen onderwijs, zoals sterke punten en aandachtspunten 

van de groep en de school; 
 beelden van het managementteam, zoals visie en beleid, kwaliteitzorg, cultuur en 

primaire proces; 
 lesobservaties en documentenanalyses. 
 
in beeld zijn gebracht. De werkwijze van de opzet bij deze schoolfoto heeft geleid tot 
bewustwording op schoolniveau van het actuele functioneren van de individuele leerkrachten 
en de school op het gebied van opbrengstgericht werken, het didactisch handelen en de 
cyclische aanpak van kwaliteitszorg. Op basis van de verkregen rapportages hebben de 
teams van de afzonderlijke scholen maximaal drie speerpunten benoemd waaraan vanaf het 
kalenderjaar 2014 gewerkt zal worden.  
 

Werken met succesmaten: 
 
Zoals uit de onderzoeken van Robert. J. Marzano blijkt, worden resultaten binnen de school 
voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de leraar. Omdat SKOEM het onderwijs 
aan haar scholen op een hoger plan wil brengen, wil zij extra impulsen aan die kwaliteit 
geven. Dat betekent tevens het verstevigen van de relatie tussen schoolontwikkeling en de 
persoonlijke ontwikkeling. Van belang voor SKOEM daarbij is dat wordt uitgegaan van de 
principes van “werken met succesmaten”. Ten aanzien van de eerder aangehaalde 
speerpunten betekent dit dat binnen de school in gezamenlijkheid afspraken gemaakt 
moeten worden voor welke doelen en resultaten men verantwoordelijkheid kan en wil 
nemen. Daarvan afgeleid het afspreken van korte tijdspannes om tussendoelen te realiseren. 
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Omdat de werkwijze: “werken met succesmaten” voor een groot deel onbekend terrein is 
voor de scholen, worden zij daarin begeleid door een vertegenwoordiger van de M & O 
groep, tevens een van de auteurs van “werken met succesmaten”. Middels deze begeleiding 
zullen nieuwe inzichten worden verkregen t.a.v. te hanteren werkprocessen en zal er 
openheid ontstaan t.a.v. ambities, kwaliteiten en persoonlijke aandachtsgebieden. 
 

Schoolondersteuningsprofiel: 
 
In het kader van Passend Onderwijs dienen alle scholen een schoolondersteuningsprofiel op 
te stellen. In dit profiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities 
die de school heeft als ’t gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met 
specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Om dat beeld zo duidelijk mogelijk te 
krijgen hebben de scholen van SKOEM in 2012 op grond van een monitorinstrument dat de 
indicatoren van de inspectie en de PO-raad hanteert een nulmeting uitgevoerd. Daarop 
volgend zijn in 2013 audits uitgevoerd, waarbij de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal 
betrokken is geweest, om zodoende een zo maximaal mogelijke objectiviteit te kunnen 
waarborgen. De resultante van de uitgevoerde audits is een helder beeld van wat de scholen 
tot nu toe hebben gerealiseerd, wat ze aan mogelijkheden kunnen bieden en wat nog de 
aandachtspunten zijn. Met de resultaten van de audits, aangevuld met de rapportage van de 
schoolfoto en de inspectieverslagen zijn de scholen aan de slag gegaan met het 
schoolondersteuningsprofiel. Deze profielen zijn in de maand december afgerond en dienen 
als basis voor het bestuursondersteuningsprofiel SKOEM dat in januari 2014 zal worden 
opgesteld en aangeboden aan het nieuwe samenwerkingsverband. 
 

Samenwerkingsverband: 
 
In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) heeft SKOEM t/m 31 juli 2014 nog te  
maken met het Samenwerkingsverband Echt-Susteren. Dit verband kent, om zoveel mogelijk 
kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
te garanderen, een sterk streven naar een goede 
afstemming en samenwerking met andere  
opvoeders en instanties. Verworvenheden die zich 
in de afgelopen jaren hebben bewezen binnen dit 
verband (zoals het zorgplatform) zijn ingebracht in 
de overlegmomenten van het nieuwe verband. 
Het nieuwe Samenwerkingsverband heeft in 2013  
volop gewerkt aan de voorbereiding op 1 augustus 
2014. De datum waarop het nieuwe verband   
operationeel moet zijn. Tot deze voorbereidingen 
behoren o.a.: 
 
 het vaststellen van een ijkpuntennotitie, waarin 

de afspraken zijn vastgelegd waaraan alle 
deelnemende scholen moeten voldoen m.b.t. 
de basisondersteuning; 

 het notarieel opmaken van de statuten en het 
passeren van de akte; 

 het aanstellen van een voorlopig bestuur; 
 het voorbereiden van werving en selectie 

directeur Samenwerkingsverband; 
 het opstellen van de profielen van de  

toekomstige bestuurders. 
 
Tevens is de voorlopige ondersteuningsplanraad 
betrokken geweest bij deze voorbereidingen. 
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Doubleren: 
 
De Wet op het Primair Onderwijs zegt in artikel 8 het volgende:  
 
“Het onderwijs moet zodanig ingericht zijn dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet afgestemd worden op de 
voortgang in de ontwikkeling van de leerling”. 
 
Bij zorgleerlingen, leerlingen waarvoor een meer specifieke ondersteuning nodig is, moet 
systematisch gewerkt worden aan die aspecten van de ontwikkeling die achterblijven. Mocht 
deze specifieke ondersteuning niet genoeg opleveren of als de behoefte bestaat aan meer 
leertijd dan kan een doublure een mogelijke oplossing bieden. De scholen van SKOEM 
realiseren zich dat een besluit tot doublure ingrijpend kan zijn voor ouders en leerling. Een 
zorgvuldige afweging is dan ook geboden. Om deze afweging te kunnen maken heeft 
SKOEM, op voordracht van het zorgcoördinatorenoverleg, beleid geformuleerd waarin 
richtlijnen, criteria en het te lopen tijdpad als richtinggevend kader zijn opgenomen. De 
scholen hebben ieder afzonderlijk de mogelijkheid om eigen keuzes te maken die zijn 
afgestemd op dit kader.  
 

Omgaan met het LOVS: 
 
Uit het voorgaande kopje mag blijken dat het structureel volgen van leerlingen van groep 1 
t/m 8 een vereiste is. Structureel volgen houdt in: het verzamelen van gegevens om 
leerresultaten te verbeteren. Tevens leidt het meten van leerresultaten, het analyseren 
daarvan en het aanpassen van het onderwijsaanbod tot verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het analyseren van de resultaten van de leerlingen geschiedt binnen de 
scholen van SKOEM aan de hand van observaties, methodegebonden toetsen en 
onafhankelijke kwaliteitsmeters. Met betrekking tot laatstgenoemde gebruiken de scholen het 
CITO leerlingvolgsysteem en het bovenschools kwaliteitsinstrument “Analyse en 
Verbeteren”. Aangezien de stichting eraan hecht om scholen met elkaar te kunnen 
vergelijken waardoor uitwisseling van good practice mogelijk is, moet iedereen op dezelfde 
wijze meten en toetsen.  Daarom is, eveneens op voordracht van het 
zorgcoördinatorenoverleg, beleid geformuleerd waarin uniforme afspraken t.a.v. het toetsen 
zijn opgenomen. Ook hier hebben de scholen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, 
mits deze passen binnen de visie van SKOEM en het voornoemde beleidskader. 
 

Aanmelden, schorsen en verwijderen: 
 
Nederland kent een leerplichtwet. Deze wet zegt dat alle kinderen met ingang van de maand 
nadat ze vijf jaar zijn geworden, volledig leerplichtig zijn. Deze leerplicht eindigt op de 
achttiende verjaardag of wanneer er sprake is van een behaalde startbekwaamheid in het 
beroepenveld. Een en ander betekent dus dat toelating regel is en niet-toelating of 
verwijdering uitzondering. Een leerling mag dus in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. 
Daarnaast geldt dat ouders in beginsel keuzevrijheid hebben ten aanzien van de school voor 
hun kinderen. Deze keuze bepalen zij onder meer aan de hand van de pedagogische en 
didactische opvattingen van de school en de levensbeschouwelijke kleur van de school. De 
keuzevrijheid is grondwettelijk verankerd, evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist 
daarom moet zorgvuldig met de schoolkeuze van ouders worden omgegaan. Ook daarom is 
toelating regel en wel toelating tot de school van keuze. 
Toch kan het zo zijn dat het bestuur (als bevoegd gezag van de school) zich genoodzaakt 
ziet een leerling niet toe te laten of dat tijdens de schoolloopbaan over gegaan moet worden 
tot schorsing en/of verwijdering. Om de door de stichting gehanteerde procedures in zake 
deze zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken heeft zij beleid geformuleerd, waarmee 
zij een juiste en zorgvuldige uitvoering borgt. 
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    Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen.  
    Daarom streven wij naar een pedagogisch klimaat waarin 
    naast het bieden van structuur, ruim aandacht geschonken 
    wordt aan het welbevinden en aan de individuele kwaliteiten 
    van onze kinderen. 
 
    Alle kinderen verschillen van elkaar. Hier willen wij zoveel  
    mogelijk rekening mee houden. Dit doen we o.a. door te werken 
    met groepsplannen en handelingsplannen (handelingsgericht 
    werken). Ook stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid. 
 
    We zien ouders als partners in het onderwijs en opvoeding. Een  
    open en goed contact met ouders is daarom voor ons van groot 
    belang. 
 
In 2013 waren de verbeterpunten: 
 
 Verdere uitwerking van de visie. Koppelen en concretiseren van leerkrachtvaardigheden 

en leerlingvaardigheden; 
 De keuze van een nieuwe rekenmethode en verdere invoering van “Taalactief”; 
 Beleid ontwikkelen m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. Schooljaar 2012/2013 

inventarisatie behoeften van leerkrachten en maken van beleid m.b.t. dit onderwerp; 
 Start inventariseren kwaliteiten leerkrachten. 
 
In 2014 wordt gewerkt aan: 
 
 Verdieping van de leerkrachtvaardigheden als basis voor het handelen in de klas m.b.t. 

leerlinggedrag; 
 Evaluatie “Taalactief” en verdere invoering “Wereld in Getallen”; 
 Uitvoeren van beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met nadruk op signaleren; 
 Het invoeren van een nieuwe methode Engels; 
 Afstemming met “Obs Het Palet” en kinderopvang “Prokino” daar waar het betreft de 

inhoudelijke samenwerking en gezamenlijk gebruik ruimtes in de nieuwe brede school; 
 Verhuizing naar de nieuwe brede school. 
 
 
 
 
 
                                                            

Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

6,33% 42,21 1,56 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

 
 

BASISSCHOOL De TWEESPRONG: 
S3 
11 

Adresgegevens: 

Europlein 10 
6051 HM  Maasbracht 
Tel: 0475-462026 
 
Unitdirectie: 

Dhr. H. Palmen 
 
Teamleider: 

Mevr. E. Weijzen 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. L. Schlicher 
 

 

268 262 245 218

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober
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Opbouw personeelsbestand per 31-12-2013: 
 

Functie:       Vrouw:  Man:  Totaal: 
 
Algemeen directeur           1      1 
Unitdirecteur           1      1      2 
Teamleider           7         7 
Zorgcoördinator         7         7 
Groepsleerkracht       60      9    69 
Medewerker kantoor        2         2 
Administratief medewerker       2         2 
Medewerker Open Universiteit        1      1 
Coördinator SWV           1      1 
Totaal          79    13    92 
 

Leeftijdsopbouw: 
 

         
                                                                         

Uitsplitsing vanaf 50 jaar:: 
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Opmerkingen: 
 
 De coördinator van het SWV werkt op projectformatiebasis. Het SWV vergoedt de 

salariskosten. Er is dus sprake van budgettair neutrale inzet; 
 De medewerker Open Universiteit heeft een aanstelling voor bepaalde tijd. De 

salariskosten komen ten laste van de prestatiebox; 
 Mevr. Pickwell heeft op 31 december haar dienstverband beëindigd. Mevr. Minkenberg is 

per 1 december benoemd. Zodoende is er op 31 december sprake van 2 administratief 
medewerkers; 

 Van het totale personeelsbestand heeft 57,60% een leeftijd van 50 jaar of ouder. Het 
aandeel werknemers jonger dan 50 jaar bedraagt 42,40%; 

 Ten opzichte van het verslagjaar 2012 is het aantal personeelsleden van 50 jaar of ouder 
met 3,63% afgenomen; 

 Van het totale personeelsbestand is 14,13% man en 85,87% vrouw. Het percentage 
mannen is daarmee met 1,5% toegenomen t.o.v. het verslagjaar 2012. Het percentage 
vrouwen is daarmee met 1,5% afgenomen; 

 In de categorie 50 jaar en ouder heeft 33,96% een leeftijd van 60 jaar en ouder. Dat is 
een toename van 1,24% t.o.v. het verslagjaar 2012; 

 Ten gevolge van het in het voorgaande gedachtestreepje genoemde krijgt de stichting de 
komende jaren te maken met uitstroom van personeel dat de FPU-gerechtigde leeftijd 
c.q. de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; 

 Voor 2014 is de verwachting dat 2 personeelsleden uit deze categorie zullen uitstromen. 
Dat is 11,11% van genoemde categorie; 

 Gezien de krimpsituatie (verminderd aanbod leerlingen) en de beschikbaar gestelde 
middelen t.b.v. het behoud van jonge leerkrachten is het slechts gedeeltelijk mogelijk de 
huidige jonge leerkrachten in hun onvolledige werktijdfactor aan te vullen. 

 

Voltijd/deeltijd: 
   Voltijd:  Deeltijd:  Totaal: 
 
Man:       9        4      13 
 
Vrouw:     25      54      79 
 
Totaal:       34      58        92 
 
 

Ziekteverzuim: 
 
Ten opzichte van kalenderjaar 2012 is er sprake van een stijging (1,22%) van het 
ziekteverzuim. Een aanzienlijk deel van het verzuim wordt veroorzaakt door: 
 
 medische aandoeningen die behandeling van een specialist vergen en/of een 

herstelperiode van minimaal 3 maanden in beslag nemen; 
 het niet meer kunnen voldoen aan de functie-eisen, zoals die door SKOEM aan het werk 

worden gesteld. 
 
Voor 7 medewerkers is het onder het eerste gedachtestreepje genoemde in 2013 van 
toepassing geweest. Zij vertegenwoordigen 7,6% van het totale personeelsbestand. 
Daarnaast is voor 4 medewerkers zwangerschapsgerelateerd verzuim aan de orde geweest. 
Dat maakt 4,3% van het totale bestand uit. 
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Netwerkleren: 
 
Zoals gezegd wil SKOEM leraren extra impulsen geven om tot kwaliteitsverhoging te komen. 
Omdat de overtuiging leeft dat het rendement van het “traditionele” nascholingsgebeuren in 
deze relatief is, heeft zij gekozen voor een traject: “netwerkleren”. Deze vorm van leren staat 
voor een persoonlijke en actieve manier van leren waarbij leraren gericht gebruik maken van 
contacten. Mede door deze contacten, die kennis, ervaringen en zienswijzen 
vertegenwoordigen, vormen zich netwerken rondom een bepaald leerdoel of thema.  
Gezamenlijk wordt daarbij gezocht naar antwoorden op vragen en/of situaties uit de praktijk. 
Netwerken ontstaan binnen de school of breiden zich uit binnen de stichting of zelfs 
daarbuiten.  
SKOEM hecht veel waarde aan het welslagen van dit traject. Daarom heeft zij een 
promovendus aangetrokken die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke onderbouwing 
en de procesbegeleiding binnen de scholen. Belangrijke doelen daarbij zijn: 
 
 het realiseren van een professionaliseringsbeleid dat aansluit bij de dagelijkse praktijk 

van de leerkrachten en tevens voldoet aan de formeel gestelde eisen; 
 het netwerkleren inzetten op een opbrengstverhogende manier; 
 het netwerkleren inzetten om de cultuur van uitwisselen van kennis binnen de school te 

bevorderen; 
 het inzetten en ontwikkelen van flankerende onderzoekmethoden en instrumenten ter 

ondersteuning van het traject. 
 

Veiligheidsplan: 
 
Het bestuur van SKOEM hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor leerlingen, 
ouders, medewerkers en andere betrokkenen. Om deze veiligheid van alle bij de scholen 
van de stichting betrokken personen zo goed mogelijk te bevorderen en zo mogelijk alle 
vormen van fysieke en/of verbale agressie en seksuele intimidatie binnen of in de directe 
omgeving van de scholen te voorkomen is een veiligheidsplan opgesteld. Naast voornoemde 
richt dit plan zich ook, daar waar zich incidenten voordoen, op het treffen van adequate 
maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. Middels het plan geeft SKOEM ook 
nadrukkelijk aan te streven naar een klimaat waarbij men zich positief verbonden voelt met 
de school. Immers een positieve sociale binding vormt een belangrijke voorwaarde voor een 
zo optimaal mogelijk werk- en leerklimaat. Daarbij rekening houdend met de gestelde 
kwaliteitseisen van het onderwijs en het bevorderen van een ongestoorde voortgang van het 
onderwijsproces. Het veiligheidsplan is gebaseerd op de Arbo-wet, de Wet Beroepen In het 
Onderwijs (BIO), de CAO-PO en de verschillende wetten en regels die de veiligheid op de 
scholen aan de orde stellen.  
 

Privacyreglement: 
 
Op 1 september 2001 is de “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) in werking 
getreden. De snelle technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om 
persoonsgegevens te verwerken. Dat noodzaakt tot het stellen van regels die erop gericht 
zijn te waarborgen dat er zorgvuldig met informatie wordt omgegaan. Voornoemde wet 
voorziet dan ook in regels en voorwaarden die gesteld worden aan het verwerken en 
beheren van persoonsgegevens ter bescherming van de privacy. 
Uiteraard heeft de wet ook consequenties voor de stichting en scholen SKOEM. Immers ook 
hier worden persoonsgegevens verwerkt en geregistreerd.  
Om niet alleen de verwerking van gegevens, de vertrouwelijkheid, maar ook de duidelijkheid 
rondom procedures, rechten en plichten voor alle belanghebbenden in beeld te brengen 
heeft de stichting het “privacyreglement verwerking leerlinggegevens en het 
privacyreglement verwerking gegevens personeel opgesteld. 
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Studiedag: 
 
Op 6 maart heeft de eerste van twee in 2013 geplande studiedagen plaatsgevonden. Het 
ochtendprogramma stond geheel in het teken van: 
 

 
“Teach like a champion” 

 
 
Goed lesgeven, wie wil dat niet. Natuurlijk is goed lesgeven mede afhankelijk van wat er in 
de “gereedschapskist” van de leraar zit. De Amerikaan Doug Lemov beschrijft in zijn boek: 
“Teach like a champion” 49 microtechnieken voor excellent lesgeven. Gedurende de ochtend 
heeft de heer Frans Teunissen van de CED-groep de medewerkers kennis laten nemen van 
deze technieken. 
 
De middag stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen, het benoemen van 
belangrijke persoonlijke eigenschappen. Het benoemen waar je trots op bent en in hoeverre 
je bewust bent van je talenten. Met andere woorden: wat zijn je: 
 

 
“Kroonjuwelen” 

 
 
Op 2 oktober heeft vervolgens een tweede studiedag plaatsgevonden die geheel in het teken 
stond van: 
 

 
“Netwerkleren” 

 
 
Voortbouwend op de middagsessie van 6 maart hebben de eigen praktijk en ervaringen 
centraal gestaan. Iedere school heeft een presentatie verzorgd van een onderdeel waar de 
school trots op is. In drie afzonderlijke rondes hebben collega’s kennis kunnen nemen van 
deze presentaties. Een en ander als basis voor de verdieping van persoonlijke leervragen 
gedurende de middag. Een eerste aanzet om te komen tot vorming van leernetwerken. 
 

Formatiebeleid: 
 
SKOEM stelt, in het kader van het formatiebeleid, jaarlijks een op de actualiteit gebaseerd 
formatieplan op. Met dit plan legt zij verantwoording af m.b.t. de inzet van de beschikbare 
personele middelen en de besteding c.q. inzet van de middelen op stichtings- en 
schoolniveau. Daar waar de beschikbare personele middelen niet toereikend blijken vindt, 
conform vastgesteld beleid, onttrekking plaats uit het budget P&A. Ondanks de ambities en 
voorgenomen kwaliteitsimpulsen van de stichting is deze onttrekking gemaximaliseerd op 
25%. Daarbij is het streven voornoemde onttrekking in de komende jaren af te bouwen.  
Voor schooljaar 2014-2015 bedraagt deze onttrekking 22,8% 
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                Het realiseren van goed onderwijs beschouwen we als dé kerntaak 
               van de school. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke 
               rol. Zowel als leidraad voor ons eigen gedrag als voor datgene wat 
               we kinderen leren, in een goed pedagogisch klimaat. 
               Een en ander betekent voor ons: onderwijs dat tegemoet komt aan 
               de behoeften, belevingswereld en vragen van elk individueel kind. 
 
               Nieuwsgierigheid en zich open kunnen stellen zijn voorwaarden  
               om tot verdere ontwikkeling te komen. Dat geldt voor iedereen die 
bij               bij de school betrokken is. 
 
Uitgangspunt is dat kinderen zich veilig voelen en dat leren voor iedereen de moeite waard 
moet zijn. Zelfstandigheid en samenwerking bevorderen zien we als belangrijke taak. We 
streven naar onderwijs op maat. En dus een klassenmanagement dat mogelijk maakt dat 
kinderen op verschillende niveaus kunnen leren en werken. 
 
In 2013 waren de verbeterpunten van de school gericht op: 
 
 Het verhogen van de kwaliteit van groepsplannen. In samenwerking met Unitpartner bs. 

Op de Slek hebben we enkele studiemiddagen rondom het maken en evalueren 
groepsplan rekenen gehouden. Verdere implementatie rekenmethode “Wereld in 
getallen”; 

 Ontwikkelingen richting Passend Onderwijs, het maken van een schoolfoto, opstellen van 
een schoolondersteuningsprofiel. Er is een aanzet gemaakt tot netwerkleren en werken 
met succesmaten; 

 Keuze van een nieuwe methode W.O. Hierbij is gekozen voor “Argus Clou”. 
 
In 2014 werken wij aan: 
 
 Het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs en het verder professionaliseren van het 

onderwijzend personeel. Dit o.m. door de vorming van leergemeenschappen, zowel 
binnen de eigen unit als daarbuiten met partners uit andere scholen SKOEM en SKOM; 

 Het verbeteren van de groepsplannen in relatie tot het schoolondersteuningsprofiel; 
 Implementatie van de rekenmethode “Wereld in getallen” in groep 1 t/m 7 en de W.O 

methode “Argus Clou” voor groep 5 en 6; 
 Het verbeteren van de woordenschat, zowel in onder- als bovenbouw; 
 Het verbeteren van de kwaliteit van de groepsplannen en dan met name gericht op 

rekenen; 
 Borging techniekonderwijs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

8,68% 3,17 1,76 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

BASISSCHOOL PATRICIUS: 
S4 
11 

 

234 237 252 260

2010 2011 2010 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober

Adresgegevens: 

Hubertusstraat 1 
6102 AS Pey-Echt 
Tel: 0475-482225 
 
Unitdirectie: 

Mevr. J. Stoffels 
 
Teamleider: 

Mevr. M. Pustjens 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. A. v.d. Riet 
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Meerjaarlijks onderhoud: 
 
Op basis van een degelijk meerjarenonderhoudsplan, dat met regelmaat wordt 
geactualiseerd, vindt planmatig onderhoud plaats. Alle noodzakelijke werkzaamheden 
worden in samenspraak met de directie van de scholen en na vaststelling van de begroting 
uitgevoerd. In de voorbereiding en uitvoering laat de stichting zich bijstaan door de afdeling 
bouwbeheer van Vizyr (het voormalige SROL). De belangrijkste onderhoudsactiviteiten in 
2013 betroffen: 
 
 onderhoud schilderwerk:  €   8.528,-   
 onderhoud vloerbedekking: €   8.470,-  
 onderhoud installaties:  €   1.982,- 
 technisch onderhoud:  €   3.862,- 
 onderhoud speelplaats:  €   6.696,- 
 overig onderhoud:  €   9.300,- 
 onderhoud onvoorzien:  €      774,- 
 
Voor het onderhoud aan de buitenzijde (excl. schilderwerk) zijn de gemeentes 
verantwoordelijk. Daartoe dienen aanvragen opname programma huisvesting te worden 
ingediend. Voor het uitvoeringsjaar 2013 is dat gebeurd, hetgeen heeft geleid tot realisatie 
van navolgende voorzieningen. 
 

Basisschool Maria Goretti: 
 
In 2012 heeft aan deze school vernieuwing van de radiatoren plaatsgevonden. 
Dientengevolge zijn borstwering en isolatie aan de binnenzijde verwijderd en niet herplaatst. 
Gezien het grote energieverlies heeft het schoolbestuur een aanvraag bij de gemeente 
ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd wat heeft geleid tot vernieuwing van de 
borstwering aan binnen- en buitenzijde van het gebouw incl. isolatie. 
 

Basisschool Patricius: 
 
De toegangsdeur van deze school kierde dermate dat daardoor onveiligheid en 
inbraakgevoeligheid ontstond. Op basis van een verkregen beschikking heeft in 2013 
vernieuwing plaatsgevonden, waarbij tevens gekozen is voor onderhoudsarme materialen. 
 

Basisschool De Tweesprong: 
 
Na een Europese aanbesteding is in juli 2013 de opdracht gegund aan de firma Moeskop tot 
bouw van de nieuwe brede school Maasbracht. Naast diverse voorzieningen zoals een voor- 
en naschoolse opvang, zullen ook basisschool het Palet en basisschool De Tweesprong hun 
intrek in dit gebouw nemen. In oktober 2013 is gestart met de daadwerkelijke bouw, welke 
naar verwachting zal worden opgeleverd per eind juli 2014.  
Gezien de leerling-ontwikkeling heeft basisschool de Tweesprong haar locatie Brachterbeek 
per 31 juli 2013 afgestoten en verblijven nu alle leerlingen in het gebouw aan Europlein 10 te 
Maasbracht. 
 
 
 
 

HUISVESTING: H6 
11 
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In het jaar 2013 zijn we druk doende geweest met o.a. de  
“schoolfoto”, de ontwikkelingen richting Passend Onderwijs,  
schoolondersteuningsprofiel, aanzet netwerkleren en het  
werken met succesmaten. 
We hebben bovendien gewerkt aan: 
 
 Groepsplannen technisch lezen, spelling en rekenen; 
 De kwaliteit van de instructie (IGDI-model en technieken 

uit “Teach like a champion”); 
 Implementatie taalmethode Taal Actief, versie 4; 
 Begrijpend lezen: analyse gemaakt van de opbrengsten  

en diverse acties ondernomen om de resultaten te verhogen; 
 Woordenschat in de onderbouw; 
 Keuze methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling; 
 Pestprotocol. 
 
Bieb op school: 
De bieb op school feestelijk geopend in september 2013. Deze is gerealiseerd in 
samenwerking met Biblionova en de gemeente Echt-Susteren. 
We kunnen de collectie boeken jaarlijks uitbreiden met subsidie van de gemeente. 
 
Sjarabang kunstproject: 
In september hebben we meegedaan aan het Sjarabang kunstproject van de gemeente 
Echt-Susteren. In een dromenvanger hebben alle leerlingen hun (toekomst)droom 
uitgebeeld. 
 
2014: 
We gaan verder met onze succesmaten m.b.t. de A+ leerlingen en gedragsproblemen. Waar 
mogelijk zullen we samenwerken met andere scholen middels netwerkleren. 
Een werkgroep bestudeert de keuze van een nieuwe methode Engels. Met ingang van 
2014/2015 wordt deze methode geïmplementeerd. 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

96 94
88 87

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

1,50% 3,33 0,78 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

BASISSCHOOL OP DE SLEK: 
S5 
11 

Adresgegevens: 

Rutsekovenstraat 8 
6102 VM  Slek-Echt 
Tel: 0475-481877 
 
Unitdirectie: 

Mevr. J. Stoffels 
 
Teamleider: 

Mevr. L. Ruyten 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. D. Krijn 
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      Realisatie     Begroot     Realisatie  
             2013        2013         2012 
              Euro             Euro                 Euro 
 
Baten 
(Rijks)bijdragen OCW   5.706.289  5.294.714     5.459.758 
Overige baten           135.749       89.581        158.910  
 
 
Totaal baten     5.842.037  5.384.295     5.618.668 
 
 
Lasten 
Personele lasten    4.606.975 4.408.310     4.651.998  
Afschrijvingen                                                    94.325            89.345                94.696     
Huisvestingslasten       333.348    361.496              350.064 
Overige instellingslasten      332.503    269.609              347.600 
Leermiddelen (PO)       246.206    256.004        253.505 
 
 
Totaal lasten     5.613.357  5.384.764      5.697.863 
 
Saldo baten en lasten      228.680         - 469        - 79.195 
 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten         21.732      24.755        114.297 
Financiële lasten           3.237        1.000            3.936 
 
Saldo financiële  
baten en lasten         18.495          23.755        110.361 
 
 
 
Resultaat baten en lasten       247.175      23.286          31.166 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

FINANCIËN: 

H7 
11 

Staat van baten en lasten 
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     31-12-2013              31-12-2012 
          Euro                             Euro 
 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Installaties         75.054            79.708 
Inventaris en apparatuur     476.133          527.273 
 
 
       551.187       606.981 
 
Financiële vaste activa 
Effecten                   0          49.267
      
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Ministerie van OCW        234.300          284.299 
Overige vorderingen en     114.629            94.285 
overlopende activa    
 
 
       348.929       378.584 
 
Effecten (< 1 jaar)                0       240.196  
  
Liquide middelen             1.293.762       761.103 
 
 
                       
Totaal activa                                                         2.193.878       2.036.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans per 31 december 2013 

Activa: 
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     31-12-2013              31-12-2012 
          Euro                             Euro 
      
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve      190.943         187.910 
Bestemmingsreserves  1.107.962         863.820 
(publiek en privaat)       
   
                     
       1.298.905     1.051.730 
Voorzieningen 
Onderhoudsvoorziening     290.102         333.492 
Overige voorzieningen       78.026           73.293 
 
 
          368.128        406.785 
 
Kortlopende schulden 
Kredietinstellingen         0                   0 
Crediteuren         42.175          55.393 
Belastingen en premies             
sociale verzekeringen     251.699         242.593 
Overige schulden en 
overlopende passiva         232.971         279.630 
  
     
          526.845        577.616 
 
 
 
 
        
Totaal passiva     2.193.878     2.036.131 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balans per 31 december 2013 

Passiva: 
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Financiën op balansdatum: 
 
Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. 
Aangezien de sturing plaats vindt over jaren heen, is een trend in de ontwikkeling van de 
verhoudingscijfers inzichtelijk gemaakt. Het totaal per balansdatum is: 
 

Balans totaal Realisatie Mutatie t.o.v. vorig jaar % 

   
2013 € 2.193.878 +    7,7 % 

2012 € 2.036.131 -/-  11,4 % 
2011 € 2.299.131 -/-  3,9 % 
2010 € 2.392.934 -/-  0,1 % 
2009 € 2.396.291 +    0,5 % 

 

Een zeer positief resultaat aan baten en lasten voor 2013 van € 247.175. Er was begroot  

€ 23.286. Een uitgebreide analyse van het resultaat volgt later. De reden van het overschot 

is terug te voeren op de extra impulsen die op basis van het Nationaal Onderwijs Akkoord 

(NOA) en het zogenaamde Herfstakkoord door het Ministerie van OC&W in december 2013 

zijn uitbetaald. Deze extra gelden betekenen in 2013 voor SKOEM € 217.002 Herfstakkoord 

en € 25.984 voor impuls jonge leerkrachten. Wanneer we deze impulsen die allen in 

december 2013 werden uitgekeerd buiten beschouwing laten, toont de exploitatie nog een 

positief saldo van € 4.189. 

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaglegging, zoals weergegeven in titel: 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de 

jaarverslaglegging, met in het bijzonder RJ 660 (onderwijsinstellingen). 

 

 Kengetallen 

 

In de Staatscourant van 24 november 2011 stond gepubliceerd dat de Minister van OC&W 

de beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 heeft vastgesteld. Het financiële toezicht is 

gericht op financiële risico’s op het niveau van bevoegd gezag (bestuur) van de scholen en 

betreft de aspecten: De financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.  

De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in dat de inspectie alleen contact legt met of 

een onderzoek instelt bij besturen wanneer zij financiële risico’s constateert of met 

voldoende waarschijnlijkheid vermoedt. Hierbij fungeert het rapport van commissie “Don” 

over het financiële beleid bij onderwijsinstellingen als kapstok. Hierin hanteert de commissie 

twee belangrijke uitgangspunten: vermogensbeheer en budget beheer. Bij 

vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is de kapitaalsbehoefte van de instelling? Om 

dit te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor centraal. 

 

 Kengetallen Vermogensbeheer 

 

Het ministerie van OC& W hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te signaleren of 

onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun 

taken. De Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaargedrag nader onderzoeken, 

indien de signaleringsgrenzen zijn overschreden. 

 

De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als (TK/TB) 
Totaal Kapitaal (excl. boekwaarde gebouwen en terreinen) / gedeeld door totale Baten. 

 bovengrens van 60% voor kleine instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten. 

 bovengrens van 35% voor grote instellingen met > € 8 mln. jaarlijkse baten; 
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Normatieve Kapitalisatiefactor, besturen < € 5 mln baten  > € 8 mln baten 

Bufferliquiditeit 10.0% 5.0% 

Transactieliquiditeit 13.8% 8.5% 

Financieringsfunctie 31.5% 20.5% 

 55.3% 34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens  60.0% 35.0% 

       Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 

 
Concreet voor SKOEM betekent dat bij jaarlijkse baten van € 5,9 mln. de bovengrens 
van 60% van kracht is, wat betekent € 3,5 mln. aan kapitaal. 
Realisatie jaarrekening 2013 geeft een kapitaal op balansdatum van € 2,2 mln. 

 

Investeringsbeleid / financieringsfunctie: 

De investeringsplannen worden door schooldirecteuren ingediend en besproken met de 

bovenschoolse directeur. Om goed kwalitatief onderwijs te kunnen blijven geven is het 

belang van investeringsruimte onderkend. Als activeringsgrens wordt een drempelbedrag 

van € 500 aangehouden. In het verslagjaar is er geïnvesteerd voor een bedrag van € 38.531 

(2012: € 86.210). De boekwaarde in het verslagjaar is afgenomen van € 0,61 naar € 0,55 ml. 

Normatief een benodigde investeringsbuffer 35% van de totale baten is € 2,05 mln. 

 

Transactieliquiditeit: 

Normatief 15% van de totale baten van € 5,9 mln. is € 0.88 mln. 
 

Bufferliquiditeit: 

Er is financiële buffer benodigd om niet beheersbare risico’s op te vangen. Afhankelijk van 

de grootte van de instelling wordt door de commissie een percentage van de totale baten 

geadviseerd als buffer. Risicomarges worden voor een beoordeling als volgt gekwantificeerd: 

± 10% voor instellingen met € 5,9 mln. jaarlijkse baten. Voor SKOEM een normatief 

financieel benodigde buffer van € 0,59 mln. Aspecten die qua risico inschatting in acht 

worden genomen, zijn overheidsbezuinigingen of krimpende aantallen leerlingen en baten.  

 
Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal excl. Boekw. Gebouw & Terreinen) / totale baten 
 

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde 

6 tot 10 scholen  

Gemiddelde  
VIZYR   

6 tot 10 scholen  

Commissie Don 
Vermogensbeheer 

Bovengrens 

     

2013 36.13 % Nog niet bekend Nog niet bekend < 60 % 

2012 34.13 % 44.96 % 40.9 % < 60 % 

2011 38.70 % 44.83 % 39.5 % < 60 % 
2010  35.84 % 47.99 % 38.1 % < 60 % 
2009  35.38 % 49.08 % 37.8 % < 60 % 

 
Bovenstaande illustreert dat de score van SKOEM lager is dan het landelijke gemiddelde. 
De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de resultaten. Met een 
kapitalisatiefactor score van 36%, is de conclusie dat er bij de stichting geen sprake is van 
onderbenutting van kapitaal (plafond 60%). Nader onderzoek is niet direct te verwachten.  
Zonder de extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de kapitalisatie geen 36% maar 33% zijn. 
 
Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W hanteert om een beeld te krijgen bij het 
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. 
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Solvabiliteit: 
 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Geeft aan of de 
organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor het onderwijs zijn er 2 
solvabiliteit ratio’s. Het verschil tussen beide wordt veroorzaakt door voorzieningen. 
 
Solvabiliteit 1 is:  eigen vermogen / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde 
BaO 

6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 

6 tot 10 scholen 

Ondergrens 

“Don” PO-raad 

Normering 

     

2013 59,21 Nog niet bekend Nog niet bekend > 0.20 

2012 51.65 60.00 58.76 > 0.20 

2011 44.39 59.00 58.21 > 0.20 

2010 49.44 60.00 56.46 > 0.20 

2009 54.32 57.00 54.21 > 0.20 

 
Zonder de extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de solvabiliteit geen 59% maar 54% zijn. 
Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en 
vormen met 17% een substantieel deel van het totale vermogen.  
 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 2 Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR 
6 tot 10 scholen BaO 

DUO  
norm 

     

2013 75,99 Nog niet bekend Nog niet bekend 50.00 

2012 71.63 71.00 73.15 50.00 
2011 61.43 70.00 70.38 50.00 
2010 67.26 71.00 67.38 50.00 
2009 72.41 73.00 65.55 50.00 

 
Zonder extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de solvabiliteit 2 geen 76% maar 73% zijn. 
Solvabiliteit is een voorname indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op de activa 
zijde van de balans gefinancierd zijn met eigen vermogen. Hoewel het financiële beleid 
gericht is op risicobeheersing en niet op oppotten, lijkt de DUO- norm in deze te minimaal. 
Het bestuur hanteert als streefwaarde voor solvabiliteit 1 de waarde 50% en voor solvabiliteit 
2 70%. De resultaten van SKOEM laten de laatste jaren een stabiel beeld zien rondom de 
norm, waarbij in 2013 de solvabiliteit verder is toegenomen (ook exclusief extra overheids- 
gelden). Uit Benchmarking blijkt dat de resultaten van de stichting afgelopen jaren dikwijls 
lager waren dan bij besturen van vergelijkbare grootte.  
 

Voor de korte termijn adviseert de commissie Don om te kijken naar budgetbeheer. 

 

 Kengetallen Budgetbeheer: 
 

Liquiditeit: 
 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct 
opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert 
het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. 
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Liquiditeit (current ratio) is: 
(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden 

 

Liquiditeit 
Current ratio 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen Bao 

Gemiddelde VIZYR  
6 tot 10 scholen BaO 

Normering “Don”  
PO-raad 

     

 2013 3.12 Nog niet bekend Nog niet bekend 1.5 > L > 0.5 

  2012       2.39 2.52 2.49 1.5 > L > 0.5 

  2011       1.53 2.35 2.55 1.5 > L > 0.5 

  2010 0.84 2.38 1.35 1.5 > L > 0.5 

  2009 0.77 2.58 1.22 1.5 > L > 0.5 

 
Bestuur hanteert als streefwaarde de norm van 1.2. Met een score van 3 blijkt dat SKOEM 
zeker in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het 
resultaat is beter dan de interne streefwaarde en de normering volgens commissie “Don”.  
De benchmarkcijfers voor 2012 tonen dat SKOEM niet veel afwijkt van de landelijke trend.  
Zonder de extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de liquiditeit geen 3.1 maar 2.7 zijn. 
 
Kasstroomoverzicht: 
Kasstroomoverzicht geeft inzicht in de gelden die beschikbaar komen en het gebruik ervan. 
Het saldo liquide middelen is gegroeid in 2013 met € 532.659 (2012 € 112.038). 
Voornaamste oorzaken zijn;  

 Ontvangen baten / gelden in december 2013 door NOA/ Herfstakkoord € 242.986; 
 Vrijkomen van kortlopende effecten naar spaarrekening € 240.196; 
 Lage investeringen in 2013 van slechts € 38.531 versus afschrijvingen van € 94.325.  

 

Rentabiliteit: 
 
Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief 
dan wel negatief bedrijfsresultaat uit bedrijfsvoering in relatie tot de baten. 
 
Rentabiliteit is:  

Resultaat van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering / totale baten. 
 

Rentabiliteit Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR 
6 tot 10 scholen BaO 

Norm “Don”  

PO-raad 
     

2013     4.23 Nog niet bekend Nog niet bekend 5% > R > 0% 
2012     0.55      0.34 -/- 2.12 5% > R > 0% 
2011 -/- 2.87 -/- 1.23 -/- 2.31 5% > R > 0% 
 2010 -/- 2.11 -/- 1.88 -/- 0.92 5% > R > 0% 
 2009     2.78 -/- 0.80      0.53 5% > R > 0% 

 
Het bestuur hanteert als streefwaarde voor rentabiliteit 0.5%. De begrote rentabiliteit voor 
2013 was 0.43%. Hoofdoorzaak voor de betere score is NOA / Herfstakkoord.  
Zonder de extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de rentabiliteit geen 4.2% maar 0.1% zijn. 
 
De benchmarkgegevens laten vooral negatieve scores zien. Dit kan risicovol zijn.  
Er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Een situatie wordt echt precair als de rentabiliteit 
scores structureel negatief zijn en tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst, 
want dan blijf je interen op reserves en voorzieningen. De PO raad adviseert, dat gemiddelde 
rentabiliteit berekend over de afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5%.  
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Voor SKOEM was de gemiddelde score over de laatste vijf jaren 0.55%. Zonder de extra 
gelden “NOA / Herfstakkoord” zou meerjaren rentabiliteit geen 0.55% maar -/- 0.28% zijn. 
Een score rondom de Don-norm. Kortom, geen aanvullende actie vereist.  
 
Vooruitkijkend naar 2014 bedraagt de verwachte negatieve rentabiliteit -/- 4,6%. In de 
begroting worden de ontvangen gelden “NOA / Herfstakkoord” uit december 2013 ingezet.  
Door de inzet van de bestemmingsreserve die eind 2013 gevormd is van de extra gelden 
“NOA / Herfstakkoord” is de begrote rentabiliteit geen -/- 4.6% maar positief 0.03%. 
Bij het waarderingskader financiële continuïteit (OC&W) is het meerjaren beeld ook als 
voorname indicator betiteld. Per saldo over 2013 en 2014 teert SKOEM niet op vermogen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waarderingskader financiële continuïteit  
 

Gezien de resultaten voor zowel vermogens- als budgetbeheer over de laatste jaren zal de 
Inspectie naar verwachting geen nader onderzoek instellen. Het financiële beleid is gericht 
op beheersing van risico’s en niet op oppotten. Er is grip op de financiële situatie. Er is zeker 
geen sprake van het onnodig vergroten van financiële reserves. De reserves vloeien in 2014 
terug binnen het onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat.  
 

Reserves, voorzieningen en investeringen: 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende reserves en voorzieningen per school en 
bovenschools wordt verwezen naar de bijlage.  
 
Algemene reserve 
Het  saldo aan algemene reserves is licht gegroeid van € 187.910 naar € 190.943. 
Gebaseerd op 1.141 leerlingen per 1 oktober 2013 is deze reserve € 167 per leerling. 
 

Algemene reserve Saldo eind 
2012 

Per leerling 
2013 

Per leerling 
2012 

Per leerling 
2011 

Per leerling 
2010 

      

Totaal € 190.943 € 167 € 159 € 122 -/- € 170 

 
Bestemmingsreserves 
In totaliteit zijn de bestemmingsreserves gestegen van € 863.820 naar € 1.107.962, € 972 
per leerling. Enerzijds einde verslagjaar naast reguliere bestemmingsreserves publiek: voor 
P&A, ICT een bestemmingsreserve privaat: niet subsidiabele ouderbijdragen, is er anderzijds 
een bestemmingsreserve voor “NOA / Herfstakkoord” gevormd € 242.986 is € 213 per lln. 
De gemiddelde reserve bij besturen van vergelijkbare grootte eind 2012 per leerling € 1.270.  
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Voorziening P&A beleid 
Het saldo aan voorziening P&A/ jubilea eind 2013 groeit van € 73.293 naar € 78.026. Het 
verwachte kortlopende deel <1 jaar is 14%. Per leerling een bedrag € 68 (2012 € 62). Bij 
andere besturen van vergelijkbare grootte een gemiddelde per leerling van € 67 einde 2012. 
  
Voorziening preventief onderhoud 
Er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Einde verslagjaar is de voorziening gedaald naar € 290.102 versus vorig jaar € 333.492. Het 
verwachte kortlopende deel <1 jaar is 21%, waarbij het begrotingsstandpunt is ingenomen 
dat Bs. de Tweesprong 17XX extra financiële steun nodig zal hebben. Dit is vooraf niet 
zeker. 
 
Per leerling € 254 versus vorig jaar € 283. Een daling, maar nog steeds een ruime 
voorziening als je kijkt naar het niveau bij andere besturen van vergelijkbare grootte met een 
gemiddelde per leerling van € 246 einde 2012. Uiteraard dient Benchmarking met enig 
voorbehoud te gebeuren. Ieder bestuur kent specifieke situaties. 
 
   Resumé per leerling reserves en voorziening een toename van 18% in 2013 met € 225. 
 

 € 2013 2012 2011 Gemiddelde VIZYR  
2012 6-10 scholen BaO 

     

Algemene reserve    167 159 122     732 

Bestemmingsreserves    972 732 720     538 

Subtotaal 1.139 891 842 1.270 

Voorziening P&A      68    62    32      67 

Voorziening onderhoud    254 283 292    246 

Subtotaal    322 345 324    313 

     

Totaal 1.461 1.236 1.166  € 1.583 

 

Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 
 
SKOEM realiseert een positief  resultaat van € 247.175. Dit is gunstiger dan begroot. 
Bevoegd gezag heeft sturing gegeven aan het resultaat regulier. 
 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2013 

Afwijking  
2013 

Realisatie 
2012 

Afwijking  
2012 

      

Baten € 5.842.037 € 5.384.295  9 % € 5.618.668    4 % 

Lasten € 5.613.357 € 5.384.764  4 % € 5.697.863 - 1% 

Fin.Baten/lasten € 18.495  € 23.755  € 110.361  

      

Resultaat jaarrek. € 247.175 € 23.286  € 31.166   

      

NOA Herfstakkoord € 242.986 0  0  

Resultaat regulier € 4.188 € 23.286  € 31.166   
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Verhouding baten en lasten 
 

Skoem 2013 2013 2012 2011 

 Realisatie Begroting Realisatie Realisatie 

Verhouding baten : lasten 104.1 % 100.00 % 98.61 % 97.9 % 
 
Zonder extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou het aandeel geen 104.1% maar 99.7% zijn. 
Dit illustreert dat de verhouding baten en lasten fraai in balans is en ieder jaar een stapje 
verbetert. Er wordt sturing gegeven aan baten en lasten ontwikkeling.  
 

Financiële beschouwing baten: 
 
Sinds lumpsumfinanciering ontvangt het bevoegd gezag bekostiging per schooljaar (met 
uitzondering van materiële instandhouding) gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 
van het voorgaande jaar. Verslaggeving is gebaseerd op kalenderjaar. 
 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2013 

Afwijking 
2013 

Realisatie 
2012 

Afwijking 2013 
vs. 2012 

Rijksbijdragen € 5.706.289  € 5.294.714   7.8 % € 5.459.758           4.5 % 

      

Overige baten €  135.748  €   89.581  51.5 %  € 158.910  - 14.6 % 

 
Verwacht wordt dat in de toekomst het aantal leerlingen binnen SKOEM blijft dalen. De baten 
zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. De baten staan continu onder druk. Bevoegd 
gezag slaagt erin om de personele bezetting tijdig aan te passen aan de  vergoeding. 
 
Rijksbijdragen 
 
De realisatie en begroting van rijksbijdragen wijken nogal af. De daling van het aantal 
leerlingen zet zich voort en gelieerd hieraan de reguliere rijksbijdragen t.o.v. vorig jaar. 
 
Belangrijke ontwikkelingen in realisatie versus vorig jaar zijn: 

 Inkomsten NOA / Herfstakkoord € 242.986;  

Zonder extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou de afwijking geen 7.8% maar 3.2% zijn. 

 Ontvangen projecten zoals “Prestatiebox” en “Lerarenbeurs”, dikwijls niet begroot 
vanwege budget neutrale karakter; 

 Meer inkomsten voor schippers- zigeunerkinderen en LGF leerlingen dan begroot. 
 
Overige baten 
 
Voorname ontwikkelingen in realisatie versus begroting 2013 zijn; 

 Ouderbijdragen / niet subsidiabel zijn t.o.v. begroting € 39.000 hoger, conform 2012. 
 Onderwijs Begeleidingsdienst € 12.600. 
 Meer huuropbrengst voor onroerende zaken € 6.000. 
 Baten voorgaande jaren van VVF en Belastingdienst etc. 
 WSNS baten zijn lager dan begroot -/-  € 26.700.  

 
De baten vanuit de projecten en ouderbijdragen werken door bij de overige instellingslasten. 
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Financiële beschouwing kostenontwikkeling: 
 
Als resultaat van het Nationaal Onderwijs- (NOA) en Herfstakkoord heeft SKOEM extra 
Rijksvergoedingen ontvangen. Gelden zonder oormerking of specifieke verantwoording. PO-
raad adviseert aan schoolbesturen om geen structurele verplichtingen aan te gaan voor de 
inkomsten. SKOEM neemt dit advies in acht. Totale kosten dalen met € 84.506 t.o.v. 2012. 

 
Personele lasten: 
 
Het aandeel van de personele lasten uitgedrukt als aandeel van de totale lasten. Verhouding 
in bestedingspatroon aan personele lasten en materiële lasten. 
 

Aandeel 
Personeelslasten % 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

2013 82.07 Nog niet bekend Nog niet bekend 

2012 81.64 82.70 81.39 

2011 82.83 82.84 83.59 

2010 82.29 82.74 83.35 

2009 81.29 82.67 83.04 

 
De materiële lasten zijn gedaald met  € 39.483 (- 3.8 %) en de personele lasten zijn 
gereduceerd met - 1.0 % ad.€ 45.023 ten opzichte van vorig jaar.  
Zowel de personele als materiële lasten worden nauwlettend in de gaten gehouden. 
Ontslaguitkeringen zijn niet aan de orde geweest. 
 
Hoeveelheidverschil: 
 
Ontwikkeling van het aantal FTE ’s blijft de voorname parameter om sturing aan te geven. 
Het aantal is in het huidige verslagjaar wederom gedaald t.o.v. vorig jaar. 
 

FTE’s Realisatie  afname t.o.v. vorig jaar % 
2013 72.05 -/- 1.7 % 

2012 73.30 -/- 7.0% 
2011 78.79 -/- 4.4 % 
2010 82.38 -/- 2.1 % 
2009 84.13 -/-0.3% 

 
Loonkostenontwikkeling: 

 

Prijsverschil op personele lasten t.o.v. de begroting  worden in 2013 mede veroorzaakt 

doordat Pensioenfonds of Vervangingsfonds en Participatiefonds de premies bijstellen.  

Bijvoorbeeld de premie van VVF is per januari 2013 bijgesteld en hoger vastgesteld met 

7,77% versus begroot 7,52%. Andere oorzaak is dat per januari 2013 voor medewerkers 

ouder dan 62 geen premiekorting meer gehanteerd mag worden. Deze bezuinigingen waren 

bij opmaak van de begroting niet bekend. De premie Participatiefonds is per 1 augustus 

2013 gestegen met 0.35% naar 3%. .Al deze ontwikkelingen hebben effect op de loonkosten 

en maken de vergelijking complex. 
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Het kengetal: Personeel / Rijksbijdragen benadert de personele lasten vanuit de baten kant 
en laat een gezond beeld zien.  
 

Personele lasten /  
Rijksbijdragen 

Realisatie  Landelijk 
Gemiddelde 
6-10 scholen 

Gemiddelde 
Vizyr BaO 

6-10 scholen 
2013 80.74 % Nog niet bekend Nog niet bekend 
2012 85.21 % 89.05 % 89.78 % 
2011 87.14 % 91.03 % 93.55 % 
2010 88.12 % 91.54 % 94.17 % 
2009 86.46 % 90.96 % 92.67 % 

 
Zonder extra gelden “NOA / Herfstakkoord” zou het aandeel geen 80.74% maar 84.33% zijn. 
 
Conclusie, in 2013 heeft er, net als vorig verslagjaar, verbetering plaatsgevonden. 
Resultaten die bovendien de laatste jaren gunstig afsteken t.o.v. de benchmark. 
 
Gebouwafhankelijke kosten: 
 
Voor SKOEM geldt gebaseerd op 50 groepen  per teldatum 1 oktober 2012 een Londo 
vergoeding 2013 van € 6.586 per groep. Per 1 okt. 2011 waren er 51 groepen. 
 

Kosten € per groep  Realisatie   
SKOEM in € 

2013 

Begroting 
SKOEM in € 

2013 

Realisatie   
SKOEM in € 

2012 

    

Gebouw onderhoud 848 1.136 1.462 

Tuinonderhoud 66 79 63 

Energiekosten + water 2.114 2.204 2.146 

Schoonmaak 2.910 3.010 2.861 

Publieke heffingen 204 249 242 

Overig (huur) 37 42 90 

Huisv.last bovensch. 488 510 515 

Subtotaal 6.667 7.230 7.379 

 
De realisatie van de huisvestingslasten € 333.348 is 8% lager dan begroot ad. € 28.148.  De 
strakke sturing werpt zijn vruchten af. Nergens overschrijding per individuele kostensoort.  
 
Leerlingafhankelijke kosten: 
 
Er geldt voor 1.180 leerlingen per 1 okt. 2012 een Londo vergoeding van € 393 per leerling. 
 

Kosten € per leerling  Realisatie 2013  
SKOEM in € 

Begroting 2013 
SKOEM in € 

Realisatie 2012 
SKOEM in € 

    

Onderwijs leerpakket 155 165 162 

ICT leermiddelen 54 52 48 

Afschrijvingskosten 80 76 78 

Overig (***) 206 192 199 

    

Totaal 495 485 487 
           (***) exclusief kosten bovenschools / bestuur en bestedingen niet subsidiabel (zie ook jaarrekening) 
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In 2013 zijn de exploitatielasten leermiddelen OLP en ICT in totaliteit met € 246.206 lager 
dan zowel vorig jaar € 253.505 als begroting met  € 256.004. De belangrijkste dalers zijn   
OLP dagelijks, de jaarbestelling en reprokosten. Kosten voor educatieve software stijgen. 
 
Gerealiseerde afschrijvingskosten op stichtingsniveau zijn van een gelijk niveau als vorig jaar 
ruim € 94.000. Hiervan drukt als afschrijving van investeringen ICT, verbouwingskosten en 
aanschaf meubilair van de scholen voor ruim € 37.000 op de exploitatie van het bestuur. De 
bestuurlijke afschrijving is hoger dan begroot door extra aanschaffingen i.v.m. de 
bovenschoolse verhuizing. De kosten van de bestuursexploitatie zijn ook onder controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de groep overige kosten vallen kosten voor medezeggenschap, administratie, porti, 
begeleiding, advies, accountant, contributies, verzekering, reis verblijf, telefoon, Cito toetsen, 
culturele vorming, busvervoer, tussenschoolse opvang en kasverantwoordingen. Het verschil 
op overige instellingslasten realisatie versus begroting zijn kosten projecten, Cito en lasten 
voorgaande jaren. Niet subsidiabele lasten € 45.978, getypeerd door een schooljaarpatroon, 
zijn niet begroot en € 20.000 hoger dan in 2012. In wezen geen bijzonderheden. 
 

Treasury: 
 

Treasury statuut: 

Het bestuur van de stichting heeft het treasurystatuut dat vastgesteld was per 19 december 
2006 eind 2013 aangepast en vastgesteld begin 2014. Het doel van het beheer is het 
verzekeren van een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. Door middel 
van het statuut en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een 
behoorlijk beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. 
 
Regelgeving: 
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van 
toepassing. Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van 
baten en lasten. 
 
Ontwikkelingen : 
SKOEM heeft geen effectenportefeuille meer einde verslagjaar 2013. De directie beoordeelt 
enkele keren per maand en draagt zorg ervoor dat van de rekening-courant overtollig saldo 
tijdelijk afgeroomd wordt en op de spaarrekening wordt gezet.  
 
Resultaten: 
De opbrengst aan beleggingen bedraagt voor 2013 € 21.000. Het gunstige koersresultaat is 
€ 21.000. De effecten zijn verder afgelost en verkocht in 2013. De geldmiddelen zijn 
ondergebracht op spaarrekeningen. Het saldo bij de ABN AMRO van deze rekening is in 
2013 gestegen met ruim € 300.000 naar een balanswaarde van ruim € 850.000. Daarnaast 
is het saldo aan SNS meersparen gegroeid met € 200.000 naar een waarde van € 250.000. 
Samengevat keurige resultaten. 
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Continuïteitsparagraaf / Toekomstige ontwikkelingen: 
 

A. Gegevensset 
 

1. Kengetallen toekomstige ontwikkeling, als basis voor begroting 2014 
 

Kengetallen 
Stand 31dec 

Verslagjaar ‘13  
1 okt 2012 

Jaar T+1 
1 okt 2013  

Jaar T+2 
(*) 

Personele bezetting in FTE gemid. 
(incl BAPO ouderschapsverlof 
projecten etc.) 

72 70 ---- 

Leerlingaantallen obv T 1.180 1.141 ---.  

        (*) prognose 
Toelichting op de kengetallen 
Belangrijke ontwikkeling die het bestuur verwacht is verdergaande krimp in leerlingen. 
Afname 3,3% volgend op daling vorig jaar van 2,6%.  Door de daling van leerlingen 
bedragen op kalenderjaar de begrote reguliere rijksbijdragen 2014 96,3 % van de begrote 
bijdragen van 2013. 

 
Reductie van formatie is de laatste jaren speerpunt in het beleid geweest en heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Ook naar de toekomst toe zal hier het accent op blijven liggen. 
Bovendien heeft de directie de intentie om impulsen te blijven geven aan de 
onderwijsontwikkeling en niet het oppotten van gelden. Uitgangspunt is dat de continuïteit 
van de stichting geen gevaar zal lopen en risico’s beheerst zijn.  

 

Eind december 2013 zijn aanvullende bijzondere vergoedingen ontvangen “Herfstakkoord” 
en “jonge leerkrachten”. Het laat bekend worden hoe de administratieve verantwoording van 
deze bekostiging in de jaarrekening 2013 en 2014 plaats moest gaan vinden, heeft het 
begrotingsproces aanzienlijk beïnvloed. Er is uiteindelijk een bestemmingsreserve gevormd 
eind 2013, waaruit het begrote tekort van 2014 volledig wordt gecompenseerd.  
Over 2013 en 2014 heeft het exploitatieresultaat dit dus geen effect op het vermogen! 
 
PO-raad adviseert aan schoolbesturen om geen structurele verplichtingen aan te gaan voor 
deze inkomsten. Dit uitgangspunt is in de begroting 2014 in acht genomen. 
 
In de begroting opmaak november 2013 was, bij scholen waar een exploitatietekort dreigde 
(Maasparel 00AR, Maria Goretti 06LO, Op de Slek 17JP), door de bovenschoolse directie in 
totaal € 10.000 uit de aanvullende bekostiging aan de scholen ter beschikking gesteld. 
Omdat de scholen niet het slachtoffer moeten worden van onduidelijke, late ministeriële 
regelingen is in de begroting opmaak dec. 2013 besloten door bevoegd gezag om deze  
€ 10.000 toch aan de scholen te compenseren, maar dan uit de bovenschoolse P&A 
begroting te vergoeden. 
Doelstelling was en blijft dat alle scholen een realistisch exploitatie overzicht hebben, dat een 
positief saldo genereert in 2014. Hierdoor zullen de schoolreserves aanwassen. Begroot 
positief saldo voor de scholen € 20.134.  
 
Doel van Directie is om deze aanvullende gelden te besteden aan zaken om een impuls te 
geven aan de kwaliteit van het onderwijs en daarnaast om onzekere ontwikkelingen te 
bekostigen binnen de beleidsvoering. Denk bijv. aan 

 Inkoop van zorgmiddelen vanaf 1 aug 2014; 
 Voorkomen van de uitstroom van jonge leerkrachten; 
 Premiestijgingen zoals Participatiefonds en Vervangingsfonds. 

 
 



45 
 

Andere doelstelling van de Directie is om het gezamenlijke kwaliteitsproject met de 
Universiteit ook in 2014 voort te zetten. Hier worden in het bijzonder de inkomsten van de 
Prestatiebox voor benut. Bovendien blijven gelden uit de prestatiebox ingezet voor 
nascholing van medewerkers. 

 

In 2014 zal het aantal FTE ’s verder worden gereduceerd naar 70 FTE incl. Bapo, 
ouderschapsverlof en schoonmakers. Bovendien een FTE die wordt gefinancierd vanuit de 
prestatiebox en inzet van een extra jonge leerkracht.  

De Toelichting en cijfers van de begroting 2014 is aan het bestuur voorgelegd en 
geaccordeerd op 11 december 2013.  

 

2. Meerjaren staat / Raming van baten en lasten 
 

V&W (x €1.000)   Stand 31dec Verslagjaar Jaar T+1 (*) Jaar T+2 
(*) 

BATEN    

Rijksbijdragen 5.706.289 5.204.839  

Overige overheidsbijdragen 0 0  

Overige baten 135.748 89.350  

TOTAAL BATEN 5.842.037 5.294.189 ---- 

    

LASTEN    

Personeelslasten 4.606.975 4.716.482  

Huisvestingslasten 333.348 349.106  

Overige leerling afhankelijke lasten 673.034 483.873  

TOTAAL LASTEN 5.613357 5.549.461 --- 

    

Saldo baten en lasten 228.680 -/- 255.272  

Saldo financiële bedrijfsvoering 18.495 14.000  

Saldo buitengewone baten lasten 0 0  

    

TOTAAL RESULTAAT 247.175 -/- 241.272 ---- 

         (*) prognose 
 

Voor de balans- en resultatenontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten genomen. 

Toelichting op raming van baten en lasten 
In de begroting zijn geen budget neutrale baten en lasten opgenomen voor ouderbijdragen 
en projecten zoals Prestatiebox. 
 
Begroot een negatief resultaat voor 2014 van € 241.272, rentabiliteit – 4,56%. 
Indien we de inzet van de bestemmingsreserves uit 2013 in acht nemen is de rentabiliteit 
nagenoeg 0%. Er ligt genoeg uitdaging en ambitie om exploitatie resultaat de komende jaren 
positief te houden.  
Het begrote aandeel van de personele lasten t.o.v. rijksbijdragen bedraagt 90,6 %. Indien we 
de inzet van de bestemmingsreserves uit 2013 in acht nemen is het aandeel 86,6 %.  
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3. Meerjarenbegroting Balans 
 

 
(!!) prognose opgesteld in december 2013 o.b.v. verwachting 2013 

 
 
Toelichting op de balans 
Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen in financieringsstructuur.  
 
Over de jaren 2013 en 2014 naar verwachting GEEN vermogensverlies. 
Het saldo op 1 januari 2013 van de reserves en voorzieningen (exclusief aanvullende 
bekostiging) is ruim € 1.45 mln. (72 % van balans totaal). Bij het opmaken van de begroting 
2014 is geprognotiseerd dat er in 2013 een klein positief exploitatieresultaat € 2.000 zal zijn 
(met daarbovenop de aanvullende bekostiging € 243.000). Doordat in 2013 de verwachte 
opname uit de onderhoudsvoorziening € 50.000 groter is dan de dotatie, zal bij aanvang van 
2014 het saldo aan reserves en voorzieningen € 1.64 mln. bedragen incl. aanvullende 
bekostiging € 243.000.  
 

Deze lijn zal zich in 2014 voortzetten. Gevolg is dat het saldo aan reserves en voorzieningen 
zal dalen naar € 1.35 mln. De solvabiliteit zal iets afnemen in 2014, maar er is nog steeds 
sprake van een gezonde financiële situatie. 
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B. Overige rapportages: 
 

Risicobeheersing: 
 
Binnen het bestuur wordt intern gewerkt met een risicobeheersing- en controlesysteem. De 
financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor. 
 
Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 
management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering 
en autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en 
verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de 
realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde 
begroting. Begroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten. 
Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en onderbouwd met meerjarenplannen. 
Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie noodzakelijk is om op 
koers te blijven.  
 
Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, 
ziekteverzuim en de begroting en uitputting van FTE’ s. Risico’s ten aanzien van 
ontwikkelingen van leerling aantallen (krimp) worden hierbij in acht genomen.  
Het bestuur beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het financiële 
meerjaren beleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. Gaat alles 
naar wens en is de inzet van middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en in 
verband gebracht met toekomstige investeringen. Het bestuur legt ondermeer 
verantwoording af aan het rijk, ouders en personeel over het gevoerde beleid en of de inzet 
van personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden. Verwezen 
wordt ook naar de paragraaf Code Goed Bestuur. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van het bestuur, algemeen directeur en de schooldirecteuren zijn expliciet vastgelegd in het 
managementstatuut. Het statuut dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het 
financiële beleid op basis van beginselen van een verantwoord beheer. Denkend aan 
controleerbaarheid, functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, zie hiervoor ook hoofdstuk Treasury.  
 
Je mag concluderen dat de Planning & Control cyclus steeds meer inbedding heeft gekregen  
binnen SKOEM. De continue online beschikbare managementinformatie wordt maandelijks 
ge-update. Daarnaast wordt er gewerkt met een kwartaalanalyse, waarbij ontwikkelingen 
omtrent baten, lasten en investeringen op detail niveau beoordeeld worden, aangevuld met 
een prognose voor het gehele kalenderjaar, waarbij de budgetten als targets gelden. Verder 
is een liquiditeitsbegroting opgesteld, die gedurende het verslagjaar steeds getoetst wordt 
aan de realisatie en waar aanvullende acties op uitgevoerd zijn. Het kostenbewustzijn bij 
schooldirecteuren is meer en meer vergroot. Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op 
ontwikkelingen is een constant aandachtspunt van de directie. Aanbevelingen “Commissie 
Don” zijn ter hand genomen. Managementrapportages zijn transparant geworden. Er wordt 
eerder in het proces bijgestuurd. Afstemming met bestuur en GMR is geïntensiveerd. 

 

Aangezien de activiteiten binnen het SKOEM redelijk overzichtelijk zijn en er korte 
communicatielijnen bestaan is het optuigen van een risicobeheersing- en controlesysteem 
niet noodzakelijk. Communicatie met betrokkenen over potentiële en eventuele beheersing 
van risico’s vindt plaats bij het reguliere besluitvormingsproces, waarbij aspecten als 
passend onderwijs en krimp hoog op de agenda staan.  
 
Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan 
Er is frequent overleg tussen Directie en bestuur. Communicatie met betrokkenen over 
lopende ontwikkelingen, potentiële en eventuele beheersing van risico’s vindt plaats bij het 
reguliere besluitvormingsproces. 
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         Basisschool De Violier is vernoemd naar een bloem. Net zoals een 
         violier mogen onze leerlingen zich ontwikkelen vanuit de knop,  
         groeien ze alle seizoenen door en floreren ze aan de top. 
         Hoge opbrengsten binnen de spectra van cognitieve en sociaal- 
         emotionele vaardigheden, plezier in leren, zelfstandigheid en 
         samenwerking zijn de pijlers van ons onderwijs. Wij stellen hierbij 
         hoge en haalbare doelen. Daardoor stijgen de opbrengsten van 
         onze leerlingen. 
 

De vaardigheden waarover onze leerlingen beschikken worden 
zoveel mogelijk benut en verder ontwikkeld. Ook leren onze 

leerlingen adequaat te reageren en te handelen in sociale situaties. Denk hierbij aan het 
positief omgaan met elkaar, samen spelen en samen leren. Zo levert iedereen een positieve 
bijdrage aan een goed (leer)klimaat. Wij stimuleren onze leerlingen om zelf 
verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Zij voelen zich mede-eigenaar van hun 
leerproces en kunnen hierop reflecteren. 
 
In 2013 waren de ontwikkelpunten gericht op: 
 
 Het verder uitwerken van de kernwaarden uit de schoolvisie en deze linken aan 

leerkracht- en leerling-competenties en het gewenste onderwijsconcept; 
 Het bepalen welke leerstof als basisstof wordt beschouwd en welke als aanvulling geldt; 
 Het implementeren van het didactische Zes Fasen Model; 
 Het invoeren van de rekenmethode “Wereld in Getallen” in groep 6 t/m 8; 
 Het invoeren van de methode “Naut” (natuur en techniek); 
 Het oriënteren en kiezen van een methode voor geschiedenis; 
 Het ontwikkelen en vaststellen van beleid m.b.t. (hoog)begaafde leerlingen; 
 Het instellen van een leerlingenraad en communicatie naar/met ouders. 
 
In 2014 werken wij aan: 
 
 Het implementeren van een passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; 
 Het omgaan met kinderen met gedragsproblemen en hun klasgenoten (groepsdynamiek) 
 Het implementeren van het observatie- en registratiemodel “KIJK” gekoppeld aan 

groepsplannen; 
 Het oriënteren en kiezen van een methode voor Engels; 
 Het participeren in leernetwerken; 
 Het analyseren en investeren in een professionele teamcultuur; 
 Profilering van de school, vanuit een helder beschreven communicatieplan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

   

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

BASISSCHOOL DE VIOLIER: 
S6 
11 

Adresgegevens: 

Julianastraat 33 
6101 HH  Echt 
Tel: 0475-481719 
 
Unitdirectie interim: 

Dhr. F. Cuppers 
 
Teamleider: 

Mevr. R. Beckers 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. C. Lacroix 
 
 

 

192 195 189 183

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober
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Op basisschool Maria Goretti heeft 2013 in het teken gestaan van het verder verbeteren van 
de onderwijskwaliteit. De focus lag hierbij vooral op de effectiviteit 
en differentiatie van de instructieles; het lesgeven en het beter 
afstemmen van het leerstofaanbod zowel binnen als buiten de 
groepen. Onze ontwikkelpunten waren gericht op: 
 
 Het verder investeren in planmatigheid, doen wat we afspreken 
 Extra scholing m.b.t. beredeneerd aanbod en doorgaande leer- 

lijnen voor leerkrachten groep 1-2; 
 Investeringen (teambreed) in didactische aanpak en het verder 

verhogen van effectieve leertijd; 
 Het analyseren van toetsen, opstellen van verbeterplannen; 
 Het starten van de bibliotheek in de school; 
 Het uitvoeren van het opbrengstentraject “Groep 8 Op Volle Kracht”; 
 Het zichtbaar maken van onze visie op samenwerken, samenwerkend leren in de groep; 
 Delen van elkaars expertise, werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan; 
 Het verder verbeteren van ons taal-leesonderwijs m.n. woordenschat, spelling en 

technisch lezen; 
 Het implementeren van de nieuwe rekenmethode in de groepen 1 t/m 8; 
 Analyseren uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek en de uitkomsten omzetten in 

(strategisch) beleid; 
 Implementatie van het Anti-pestproject KIVA. 
 
In 2014 trekken we bovenstaande ontwikkelingen door en bouwen we ze verder uit. Dit doen 
we door: 
 
 Te investeren in collegiaal leren, teamleren; 
 Extra aandacht voor het creëren van een uitdagende leeromgeving; 
 Verstevigen van de doorgaande leerlijnen in de groepen 1 t/m 8; kennis van tussen- en 

einddoelen; 
 De plusleerlingen meer uit te dagen op het gebied van een gedifferentieerd 

leerstofaanbod en het verhogen van de effectieve leertijd; 
 Het stap voor stap invoeren van coöperatief leren; 
 Een KIVA voorhoedeschool te blijven en kennis en ervaringen hierover te delen met 

andere scholen van SKOEM; 
 Meer te halen uit een combinatiegroep en ons verder te verdiepen in de 

(on)mogelijkheden van kansrijke combinatiegroepen; 
 Ons als school beter te profileren door investeringen in externe communicatie. 
 
 
 

     

105 104 95 89

2010 2011 2012 2013

Leerlingaantallen per 1 
oktober Ziekteverzuim 

Verzuim 
percentage 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Meld 
frequentie 

2,07% 2,33 2,01 

Incl. zwangerschaps gerelateerd 

Incl. langdurig zieken 

BASISSCHOOL MARIA GORETTI: 
S7 
11 

Adresgegevens: 

Kantstraat 1 
6111 AH  St.Joost 
Tel: 0475-70168 
 
Unitdirectie interim: 

Dhr. F. Cuppers 
 
Teamleider: 

Mevr. I. Hamers 
 
Zorgcoördinator: 

Mevr. A. v. Wersch 
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Bijlage: Overzicht stand van reserves en voorzieningen 2013 

 



 
 

 

 
Dit verslag is samengesteld door: 

 
W. Winkens, algemeen directeur SKOEM 
 
H. Bours, bestuursondersteuner Vizyr 
 
Lay out: 

 
W. Winkens. 


