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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 
Geachte leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal en 
omstreken, 
 
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2019van onze vereniging. 
 
Hierin geven wij u een beschrijving van het reilen en zeilen bij ons op school, zowel op bestuurs-, directie-, team-, 
oudercommissie- en MR.-niveau. 
 
Dit stuk zal behandeld worden tijdens de ledenvergadering van 25juni2020. 
Tijdens deze bijeenkomst zal een korte presentatie worden geven van dit jaarverslag. Tevens is er op dat moment 
ruimte om inhoudelijke vragen te stellen.  
 
We hebben dit verslag online beschikbaar gemaakt. Dit vanwege kostenbesparingen.  Het verslag is terug te vinden 
op onze website www.ommerkanaalschool.nlOp school zijn enkele papieren versies verkrijgbaar, mocht u daar 
behoefte aan hebben. Deze zijn te verkrijgen via ondergetekende.  
Het financiële gedeelte in dit jaarverslag is slechts een korte samenvatting. Leden en ouders die daarvoor 
belangstelling hebben kunnen het (financieel) jaarverslag in z’n geheel bekijken op school. 
 
Mochten er op- of aanmerkingen zijn met betrekking tot dit sociaal jaarverslag dan verzoeken wij u dit door te geven 
aan de secretaris van het bestuur, dhr. J. Reedijk. Dit kan per e-mail op bestuur@ommerkanaalschool.nl  of 
telefonisch op 0523-613164. Dit kan dan meegenomen worden in een volgend jaarverslag. 
We wensen u veel leesplezier toe.  
 
Namens het bestuur, 
 
A.J. Greidanus 
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Hoofdstuk 2 – Algemeen 

2.1 Organisatie 
 
2.1.1. Huidige situatie 
De naam van de school is “C.N.S. Ommerkanaal”.  De school is een zogenaamde éénpitter. Wij zijn een Protestants 
Christelijke basisschool die in 1931 is opgericht. De bestuursvorm is een vereniging.  
 
Naam: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal en omstreken”. 
BRIN-nummer: 04PF 
Bestuursnummer: 36063 
Adres: Ommerkanaal oost 30 
Postcode: 7731 TT 
Telefoon: 0523-613164 
e-mail: info@ommerkanaalschool.nl 
website: www.ommerkanaalschool.nl 
scholenopdekaart: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9011/Christelijke-Nationale-School-Ommerkanaal 
 
Als Chritelijke basisschool proberen we te werken naar het voorbeeld van Jezus Christus. De Bijbel geeft voorbeelden 
en richtsnoeren voor ons hele handelen en dit proberen wij over te brengen op de kinderen. Vanuit onze Christelijke 
visie streven wij ernaar de kinderen te leren om respect voor elkaar te hebben en elkaar te waarderen. Ook moet er 
zorg zijn voor de natuur en het milieu in het algemeen. Het lied en het gebed zijn een uitdrukking en een beleving 
van onze relatie met God. De lessen Bijbelse Geschiedenis vormen het begin van de dag en nemen een belangrijke 
plaats in binnen de lessencyclus. 
 
Contactpersoon naar aanleiding van bestuursverslag: 
Bij vragen over het bestuursverslag kan er contact opgenomen worden met de secretaris van het bestuur. Dit kan op 
e-mailadres bestuur@ommerkanaalschool.nl.  
 
2.1.2. Juridische structuur 
De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de basisschool is een vereniging.  
 
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die samen een bepaald doel willen 

verwezenlijken. Het doel van een vereniging mag niet het maken van winst zijn, om het daarna onder de leden te 

verdelen. Een vereniging mag wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. 

De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten 

minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering benoemt meestal een bestuur uit haar midden. Dit bestuur 

heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de vereniging. (Bron: economiehulp.nl) 

 
Onze vereniging, ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal en 
omstreken’, voldoet aan deze omschrijving. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording 
afgelegd aan de leden. Ook wordt het bestuur door de leden gekozen. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 
3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen achtereen zitting hebben in het bestuur. De bevoegdheden en voorwaarden 
waaraan bestuursleden moeten voldoen liggen vast in de statuten van de vereniging, welke zijn vastgelegd door een 
notaris. De bestuursleden verrichten de aan hen toegewezen taken op vrijwillige basis.  
 
2.1.3. Organisatiestructuur 
Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken bij ons op school. Zij is belast met 
de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de schoolorganisatie. Er wordt elke maand 
vergaderd. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. 
De directeur is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Zijn bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. 
Het team wordt aangestuurd door de directeur. 
Zowel bestuur als directeur worden gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad en toezichthoudend deel van het 
bestuur. 
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De oudercommissie is belast met een aantal praktische werkzaamheden.In het hierna volgende organogram is de 
organisatie in een schema weergegeven.Organogram CNS Ommerkanaal: 
 
 Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 

Ommerkanaal e.o. 
  

   
              
              
     

Algemeen bestuur 
     

          
 

Dagelijks bestuur 
       Toezichthoudend 

bestuur         
     

Directeur 
     

          
              
              
     

Team 
     

          
              
              
  

Oudercommissie 
  

Medezeggenschapsraad 
  

      
              
2.1.4. Bestuur 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het toezichthoudend 
bestuur wordt gevormd door 3 bestuursleden die toezicht. Het leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding 
voor zitting in het bestuur.  
 
Dagelijks bestuur intern toezichtsorgaan 
Voorzitter: dhr. E. Hogenkamp Mevr. A. Maarsingh 
Secretaris: dhr. J. Reedijk Mevr.  R. Dijk 
Penningmeester: Mevr. A. Van der peppel Dhr. A. Van Ittersum 
 
In de bijlage 1 is het verslag intern toezicht toegevoegd aan dit verslag.  
 
2.1.5 Code goed bestuur 
In de code goed bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van 
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze code. In het jaar 
2019 is er gewerkt aan de verenigingsstatuten om deze up to date te houden. Hierin is ook gekeken naar de invulling 
van het bestuur en of deze passend is bij de code goed bestuur. De functiescheiding binnen het bestuur is een 
zogenaamde one-tier structuur. Dit houdt in dat het bestuur met grote regelmaat gezamenlijk vergadert, zodat het 
toezichthoudend deel van het bestuur direct van informatie wordt voorzien.  
 
2.1.6 Medezeggenschap 
Binnen onze organisatie is er een medezeggenschapsraad actief, bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De 
medezeggenschapsraad houdt jaarlijks minimaal 6 openlijke vergaderingen, voert minimaal 2 maal overleg met 
toezichthoudend en overleg met dagelijks bestuur. Zij vormen een belangrijk orgaan waarin ouders en leerkrachten 
vertegenwoordigd zijn.  
In de mrhebben de volgende leden zitting: 
Voorzitter dhr. R. Nap (leerkracht) 
Secretaris mevr. W. Petter (ouder) 
Algemeen lid mevr. M. Breukelman (leerkracht) 
Algemeen lid mevr. L. Hamberg (ouder) 
 
In bijlage 2 is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad te vinden.  
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2.1.7 Verantwoording 
De school vervult een maatschappelijke taak en werkt met publieke middelen. Daar komt bij, dat de school uitgaat 
van een Vereniging voor Christelijk Onderwijs. De school (CNS Ommerkanaal) heeft de verplichting tegenover de 
samenleving, tegenover haar directe omgeving en in het bijzonder tegenover haar belanghebbenden zich te 
verantwoorden. Dat past ook in een transparante maatschappij, waarin belanghebbenden vragen hebben over wat 
er in de school gebeurt. Naast de scheiding tussen bestuur en toezicht, is er een goede balans tussen horizontale en 
verticale verantwoording. De zelfstandigheid van de school schept verplichtingen voor het dagelijks bestuur, het 
toezichthoudend deel van het bestuur en de directeur. 
We maken onderscheid tussen verticale en horizontale verantwoording. Verticale verantwoording is de 
verantwoording richting de diverse overheden en instanties die daarvan uit gaan. Die verticale verantwoording, met 
name op financieel gebied, neemt steeds meer tijd in beslag. Accountantscontroles, projectverantwoordingen en 
andere financiële controles hebben een steeds grotere impact. Nu richten we ons op de verantwoording naar de 
samenleving, de directe omgeving van de school, op ‘horizontale verantwoording’.  
Het bestuur van CNS Ommerkanaal hecht eraan de dialoog aan te gaan met de directe omgeving, over wat we als 
school willen bereiken (onze visie en ‘maatschappelijke opdracht’) maar ook over wat we daadwerkelijk daarin 
hebben bereikt. Dat willen we zo doen, dat die omgeving zich als het ware uitgenodigd voelt om de school feedback 
te geven. Dit doen we door: 
- draagvlak te creëren in de omgeving, om als het ware de manier waarop we bezig zijn te ‘legitimeren’  
- leren van de omgeving en zichzelf verbeteren; beter aansluiten bij de samenleving, waar onze leerlingen deel van 

uitmaken  
- rekenschap afleggen aan de samenleving; laten zien dat we transparant zijn (of zoveel mogelijk willen zijn), dat 

we integriteit proberen te waarborgen, dat we respons bieden aan de mensen om ons heen, aan onze 
belanghebbenden. 

Dit Bestuursverslag past bij deze doelstelling en is zo een belangrijk element in de meervoudige publieke 
verantwoording van de school naar de samenleving. 
 
2.1.8 Leerling- en ouderpopulatie 
De school wordt op dit moment bezocht door 77 leerlingen (01-10-2019) uit het voedingsgebied Ommerkanaal, 
Witharen, Ommen, Arriën, Balkbrug en Dedemsvaart. Het voedingsgebied is wat betreft bevolking zeer gemengd 
opgebouwd. 
Op C.N.S. Ommerkanaal is de verdeling naar leerlingengewicht als volgt (gegevens per 01-10-2019) gewicht 1.0: 79%;                
gewicht 0.3: 21%. Andere gewichten (1,2) heeft de school op de teldatum niet.  
In het schooljaar 2020-2021 wordt er een nieuwe weging ingevoerd op alle basisscholen. Dit wordt gebaseerd op                 
opleidingsniveau, aantal gezinnen in de schuldsanering en de verblijfsduur in Nederland. Op basis van deze gegevens                
heeft onze school een weging van 29,4 in het schooljaar 2019-2020. De weging is altijd tussen 20 en 40. De weging                     
van onze school is een gemiddelde weging ten opzichte van andere basisscholen. 
De schoolbevolking is divers wat betreft opleidingsniveau van ouders.  
Op korte termijn verwachten we een lichte groei qua leerlingenaantal. Op de lange termijn verwachten we dat deze                  
stabiel zal zijn of licht dalend.  
 
2.1.9 Overige omstandigheden die de beleidskeuzes beïnvloeden 
● Onze school is een éénpitter. We hebben een zelfstandig bestuur. Het bestuur wenst dit, indien mogelijk zo te 

houden. 
● Het leerlingenaantal is momenteel ruim boven de opheffingsnorm van de gemeente Ommen. 
● Ontwikkelingen aangaande fusies van schoolverenigingen in onze regio worden met aandacht gevolgd. Er zijn in 

de gemeente Ommen nog twee andere éénpitters, te weten CBS De Schakel in Beerzerveld en CBS De Hoekstee, 
tevens in Beerzerveld. 

● Het PBBO (Plaatselijk belang) heeft zichzelf ten doel gesteld om het buurtschap een meer duurzaam karakter te 
geven. Zij betrekt de school nadrukkelijk bij haar plannen. De school wil een partner zijn in het versterken van 
het buurtschap. Ook in 2019 is er overleg geweest tussen plaatselijk belang, het buurthuis en de school. 
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2.2 Profiel 
 
2.2.1. Missie 
Het gezicht van de school zoals het vormgegeven is in de praktijk kent drie dimensies: de levensbeschouwelijke, de 
onderwijskundige  en de pedagogische identiteit. Deze hebben geleid tot de missie van onze school: 
 
Wij zien de school als de plek waar grote en kleine mensen  op een positieve wijze gaven en talenten, van zichzelf 
en anderen, door de Schepper gegeven, leren kennen, waarderen en ontwikkelen. 
 
Speerpunten van onze school zijn: 
 

- Brede zorg voor leerlingen met brede uiteenlopende resultaten. Allen krijgen hun kans talenten te 
ontwikkelen.  

- Bijdragen aan een positief Christelijke levensvisie, waar kinderen iets mee kunnen in hun leven. 
- Veel aandacht voor sociale vaardigheden. 

 
2.2.2. Visie 
Onze visie betreft onze kijk op de beste manier om onderwijs te kunnen bieden.  We hebben onze visie als volgt 
omschreven: 
 
‘Wij willen onderwijs bieden in een moderne omgeving, waarin kinderen kunnen aandacht krijgen en leren op hun 
eigen niveau en met hun eigen stijl in een veilige sfeer. In dit onderwijs is er zowel ruimte voor individuele 
verwerking en samenwerken.’  
 
Binnen de visie is er ook ruimte voor identiteit. In het jaar 2019 zijn we begonnen met het herijken van de visie op 
identiteit. Conclusies daaruit worden verwerkt in de visie voor 2020.  
 
2.2.3.De kerntaak van de school 
De kerntaak van onze school is het geven van goed onderwijs, dat enerzijds aansluit op de schoolpopulatie en 
anderzijds ervoor zorgt dat kinderen, als ze de school verlaten, voldoende kennis, vaardigheden en durf hebben 
ontwikkeld om zich te redden in het vervolgonderwijs en uiteindelijk in de maatschappij. Alle beleidsterreinen staan 
in het teken van deze kerntaak. Uit deze kerntaak vloeien een groot aantal neventaken voort, deels opgelegd door de 
wetgever, deels verlangd door ouders en deels zelf geïnitieerd. Aanhoudend zijn het team, het bestuur en de directie 
bezig om te bepalen welke neventaken bij de organisatie passen. Uitgangspunt is hierbij, dat de neventaken nooit in 
conflict mogen komen met de kerntaak, namelijk goed onderwijs geven. De neventaken staan beschreven in de 
schoolgids en incidenteel in de nieuwsbrief. 
 
2.2.4. Strategisch beleidsplan 
Het strategisch beleidsplan van het bestuur is omschreven in het Schoolplan 2019-2023. Deze is terug te vinden op 
de website van de school en ter inzage op school. De speerpunten van het jaar 2019 waren voor de school:  
 
Blijvend ontwikkelen van de gestructureerde zorg binnen school.  
Naar aanleiding van de zorgscan in 2018 is er veel verandert op het gebied van leerlingenzorg. Deze veranderingen 
worden nauw gemonitord en gevolgd door het bestuur. In het afgelopen jaar is de structuur aangescherpt op het 
gebied van inzicht in de zorg. De uitvoering is en was op orde. De inzichtelijkheid en evaluatie van deze zorg bleef 
achter. De ontwikkelingen blijven nauwkeurig gevolgd worden.  
 
Communicatie 
Als school streven we er naar een school te zijn met korte lijntjes, waarin iedereen benaderbaar is. In het afgelopen 
jaar is de Parro app toegevoegd aan onze commmunicatiemiddelen. De app maakt het mogelijk om eenvoudige 
vragen en opmerkingen naar ouders en leerkrachten te sturen. Tevens geeft het ouders regelmatig een kijkje in de 
klas, middels verhalen en foto’s. Op deze manier trachten we de betrokkenheid van ouders groot te houden en 
mogelijk te vergroten.  
 
Digitaliseren onderwijs 
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digitaliseren invoeren in het onderwijs, waarbij ook oog blijft voor de papieren verwerking en interactie met 
medeleerlingen. Alle leerlingen in groep 5 t/m 8 hebben een digitaal device gekregen. De invoering daarvan is 
nauwlettend gevolgd.  
 
Inspraak en contact 
We willen een school zijn met een ‘lage drempel’. Ouders moeten geen belemmeringen ervaren als ze iets willen 
aankaarten. Ouders kunnen contact maken op allerlei manieren: 

- E-mail, ten aller tijde. Een reactie zal desgevraagd volgen binnen 2 maanden.  
- Telefonisch, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 
- Mondeling, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.  
- Parro berichten, reactie binnen een dag. Buiten schooltijden alleen in geval van spoed te gebruiken.  

Voor contact met specifieke personen geldt dat zij niet alle dagen werken, en dus enkel op hun werkdagen 
bereikbaar zijn. Dit geldt zowel telefonisch, Parro als mondeling. 
 
Ouderbetrokkenheid 
In 2019 is er een start gemaakt met het in kaart brengen van de ouderbetrokkenheid. De school heeft ogenschijnlijk 
een hoge ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Na het in kaart brengen van de betrokkenheid is er een 
ouderpanel opgericht dat zich richt op het verhogen van de ouderbetrokkenheid. Het ouderpanel is in augustus 2019 
opgeheven. Er zijn vanuit het ouderpanel een aantal adviezen gekomen en bijpassende acties ondernomen, zoals 
betere informatievoorziening via de website.  
 
Grondslag van de school 
De identiteit van de school is een positieve factor. Veel ouders hebben bewust voor de school gekozen vanwege de 
identiteit. In 2019 is er een start gemaakt met het herijken van de identiteit. Dit is in samenspraak met bestuur, team 
en medezeggenschapsraad gedaan. Het doel hiervan is om de identiteit toekomstbestendig neer te zetten.  
 
Professionalisering bestuur 
Het bestuur heeft contact gezocht en gehad met besturen in de omgeving en zoekt naar mogelijkheden om kennis te 
verwerven op bestuurlijk vlak. De scheiding tussen dagelijks en toezichthoudend bestuur is een aandachtspunt 
geweest in het jaar 2019. Met name de scheiding en rolvastheid van beiden is duidelijker aangebracht en verwerkt in 
de nieuwe statuten.  
 
 
2.2.5. Toegankelijkheid en toelating 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo 
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht 
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra 
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel 
en niet kunnen geven. Door passend onderwijs kan de druk op leerkrachten onevenredig hoog worden. Het aantal 
gedrags- en/of leerproblemen in een groep heeft wat ons betreft een maximale toegestane hoeveelheid. Bij 
aanmeldingen van buitenaf wordt er gekeken naar de huidige (werk)druk in de groep. In overleg met interne 
begeleiding, leerkracht en directeur wordt er beoordeeld of toelating mogelijk is.  
We verwachten van ouders en kinderen dat ze de identiteit van de school respecteren. Het 
schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden als bijlage 3 
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2.3 Dialoog 
 
2.3.1 Belanghebbenden 
Als school zijn wij in constante dialoog met stakeholders en belanghebbenden. De school maakt deel uit van een 
hechte leefgemeenschap, Ommerkanaal. In de gemeenschap is er naast de school ook een buurtgebouw en 
kinderopvang. Gezamenlijk met het Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal en deze partijen trekken we samen 
op om maatschappelijk betrokken te blijven en een levendig buurtschap Ommerkanaal te behouden.  
 
Naam organisatie Doel van de samenwerking frequentie 
Plaatselijk belang 
buurtschap Ommerkanaal 

Een sterke positie van de leefgemeenschap 
Ommerkanaal. In 2019 is daarbij gesproken over de 
mogelijkheid om een sportzaal te bouwen  

Gemiddeld maandelijks 
een overleg in 2019 

Kinderopvang 
Ommerkanaal 

Een goede samenwerking tussen de kinderopvang en 
school  

5 maal per jaar en 
dagelijks voor kleine 
zaken 

Peuterspeelzaal Dikkie Dik Een soepele overgang tussen de peuterspeelzaal en 
school. Er wordt een gezamenlijk thema gestart. 

5 maal per jaar 

Vervolgscholen in Ommen, 
Dedemsvaart en 
Hardenberg 

Met de verschillende scholen waar leerlingen heen 
verwijzen is veel contact.  

Jaarlijks  

Samenwerkingsverband 
veld, vaart, vecht 

Leerlingen binnen het samenwerkingsverband de juiste 
onderwijsvorm kunnen bieden. 

overleg met ib-netwerk 
directeurenoverleg 
op afroep, mogelijk van 
beide kanten  

Alfa college, Windesheim, 
Stenden  

Een goede samenwerking om toekomstige leerkrachten 
en onderwijsassistenten te begeleiden. Zomogelijk de 
stagiaires een meerwaarde laten zijn voor onze 
organisatie, zowel nu als in de toekomst.  

Afhankelijk van het aantal 
geleverde studenten. 
Minimaal 1 maal jaarlijks.  

 
2.3.2. Klachten 
Er zijn in het afgelopen jaar geen klachten of meldingen binnengekomen. De wijze waarop er omgegaan wordt met 
eventuele klachten is terug te vinden in de schoolgids, onder klachten. De schoolgids is terug te vinden op de website 
van de school. 
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Hoofdstuk 3 - Verantwoording beleid 
 

3.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
3.1.1 Wat is onderwijskwaliteit 
Goed onderwijs kenmerkt zich dat alle leerlingen in een veilige omgeving tot hun recht komen. Ze hebben de kans 
om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Binnen ons onderwijs wordt er gekeken naar de nodige kennis om 
een succesvolle doorstroming te kunnen maken richting het middelbaar onderwijs en actieve deelname in de 
maatschappij. Hierbij is oog voor alle cognitieve en sociale aspecten. We hebben zicht op het benodigde 
kennisniveau om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Zowel sociaal emotioneel als cognitief. Als school 
streven we er naar om dit binnen 8 jaar bij de leerlingen te bewerkstelligen. In uitzonderlijke gevallen wordt hierbij 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een leerling een jaar over te laten doen, dan wel over te laten slaan.  
De Christelijke identiteit is een belangrijk onderdeel van onze school. De normen en waarden die de bijbel 
voorschrijft en het handelen van Christus willen we meegeven aan kinderen als basis om deel te nemen op onze 
school en in de samenleving.  
We voeden kinderen op tot zelfbewuste volwassenen. Mensen die zich bewust zijn van hun ecologische voetafdruk 
en hoe ze positief bijdragen aan de maatschappij.  
 
3.1.2 Hoe houdt het bestuur zicht op onderwijskwaliteit 
Zicht houden op onderwijskwaliteit is een belangrijk onderdeel voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit van 
onderwijs. Kwaliteit van onderwijs kenmerkt zich door resultaten uit toetsen en het leerkracht handelen wat 
bijgedragen heeft aan het ontstaan van de resultaten.  
Jaarlijks voert de directeur klassenbezoeken en functioneringsgesprekken met alle leerkrachten. Tijdens het 
klassenbezoek is er een kijkwijzer. Deze wordt jaarlijks voorzien van kaders en gebruikt als middel om de 
ontwikkeling te monitoren.  
In het maandelijks overleg met de directeur komt onderwijskwaliteit aan de orde. In de rapportages wordt de 
onderwijskwaliteit besproken. De directeur werkt de plannen uit om tot verbetering van de kwaliteit te komen. 
Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld het jaarplan, scholingsplan en professionaliseringsstatuur. De directeur houdt 
toezicht op de uren onderwijs en de verdeling daarvan.  
Binnen onze school wordt op cognitief gebied gewerkt met gevalideerde methodes, met bijpassende toetsen. Naast 
deze toetsen worden niet methode gebonden toetsen afgenomen, gemaakt door CITO. De toetsuitslagen worden 
vergeleken met de verwachte uitkomsten. Dit wordt gedaan aan de hand van de schoolweging. In groep 8 nemen we 
een intelligentietoets bij alle kinderen af. Deze zorgt voor een vergelijking. Twee keer per jaar worden de resultaten 
van CITO toetsen op hoofdlijnen besproken met het team en bestuur.  
De keuze voor methodes wordt gemaakt door het team. Zij kijken wat past bij de populatie en aansluit bij hun 
belevingswereld. Door deze instrumenten hebben we een uitgebreid beeld op de cognitieve capaciteiten van 
kinderen.  
 
3.1.3 Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit 
Van al het personeel wordt verwacht dat zij zich verder professionaliseren. Het bestuur faciliteert dit. In de jaarlijkse 
persoonlijke ontwikkeling gesprekken komt aan de orde hoe leerkrachten zich verder professionaliseren, en hoe dit 
bijdraagt aan de onderwijskwaliteit van de organisatie.  
Het werken aan kwaliteit vraagt van bestuur en directie een dienende en kritische houding. Zij kijken mee als 
criticalfriend bij leerkrachten die goed functioneren. Leerkrachten met moeilijkheden worden geholpen bij het kiezen 
naar een juiste ontwikkeling.  
Bij de evaluatie van de onderwijskwaliteit worden jaarlijks ouders en team bevraagd middels Parnassys werken met 
kwaliteitskaarten. Hierin worden tevredenheidspeilingen en deelonderwerpen geëvalueerd. Vanuit de uitslagen 
hiervan worden nieuwe kernpunten opgesteld.  
C.N.S. Ommerkanaal bevindt zich in een kleine leefomgeving. De school is gezamenlijk met eerdergenoemde 
stakeholders het centrum van de maatschappij. In constante dialoog met deze partijen wordt er gekeken hoe de 
leefbaarheid in de regio aantrekkelijk blijft. De constante dialoog is er ook met ouders. Dagelijks hebben ouders de 
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mogelijkheid om de school binnen te komen. Daarnaast kunnen zij altijd een gesprek aanvragen. Jaarlijks zijn er 4 
gesprekken met ouders over de vorderingen van hun kinderen.  
Het huidige schoolgebouw en middelen zijn modern. Methodes worden binnen afzienbare tijd afgeschreven, zodat 
er nieuwe, moderne methodes tijdig worden aangeschaft. De huidige voorziening voor bewegingsonderwijs is in de 
gemeente Ommen. Dit is een forse reistijd. Het zou de kwaliteit van onderwijs ten goede komen wanneer het 
mogelijk is om dichter in de buurt gym te kunnen geven. Momenteel zijn er initiatieven van plaatselijk belang gaande 
om hier verbetering in aan te brengen. Als bestuur en school volgen we deze vorderingen.  
 
3.1.4 Hoe verantwoord het bestuur zich over de onderwijskwaliteit 
Namens het bestuur voert de directeur functioneringsgesprekken met het team. Hij brengt op hoofdlijnen verslag uit 
van deze gesprekken. Jaarlijks zijn er twee momenten van samenkomen van team en bestuur. Beide avonden 
hebben een formeel en informele gedeelte. In de gesprekken is er ruimte om samen te kijken naar de huidige stand 
van de school en de ontwikkelingen op korte en lange termijn. De resultaten uit deze gesprekken worden 
meegenomen in het meerjarenbeleid van de school en bestuur. Bij evaluaties van de jaarverslagen wordt er gekeken 
of er behoefte is aan aanpassingen van de speerpunten voor het komende jaar.  
Met het team zijn in 2018 ook evaluatiegesprekken gevoerd over het functioneren van de nieuwe directeur. De 
mening van het team wordt als zeer waardevol ervaren.  
In het bestuursverslag is een brede verantwoording van het gevoerde voor het afgelopen jaar geschreven. De 
jaarlijkse avond waarop het bestuursverslagwordt gepresenteerd geldt als de avond om verantwoording over het 
gevoerde beleid aan de leden van de vereniging af te leggen. Op deze avond is er ook ruimte om vragen te stellen 
aan het bestuur.  
 
3.1.5 Doelen op het gebied van onderwijskwaliteit 
De speerpunten genoemd in het strategisch beleid gelden grotendeels als ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. 
 
Doel: Behaald: Beknopte toelichting 
Ouderbetrokkenheid in kaart 
brengen en verbeteren waar nodig. 

Ja  Ouderbetrokkenheid in kaart brengen geeft een duidelijk beeld 
van de huidige stand van zaken. Ouderbetrokkenheid draagt bij 
aan de resultaten van kinderen.  

Invoeren digitale devices, waarbij 
oog blijft voor de papieren 
verwerking.  

Ja  Het digitaliseren kan vorm krijgen na aanleg van glasvezel. 
Samen met het team is gekeken naar de behoeftes aan 
digitalisering en ruimte voor schrijven.  

Herijken identiteit Loopt 
nog 

De keuze voor een school wordt in sterke mate gemaakt op de 
identiteit van de school. Deze moet duidelijk en passend bij het 
huidige beeld zijn  om ouders een goed en eerlijk beeld van de 
school te geven.  

Ontwikkelen gestructureerde zorg 
met handelingsplannen, 
groepszorgoverzichten.  

ja Er zijn individuele handelingsplannen voor leerlingen die dat 
nodig hebben. Er worden gestructureerde 
groepszorgoverzichten bijgehouden. Het doel is afgerond, en 
krijgt in 2020 een vervolg.  

 
3.1.6 Ontwikkelingen 
 
Onderzoek sportzaal 
In het jaar 2019 is plaatselijk belang buurtschap Ommerkanaal begonnen met de verkenning van een eventueel te 
plaatsen sportzaal in het buurtschap. Voor onze school zou dit een zeer welkome ontwikkeling zijn. Om dit te 
promoten zijn we aangesloten bij meerdere overlegmomenten met buurthuis, buurtschap, gemeente en 
onderzoekers. In het jaar 2020 zal dit onderzoek nog voortduren en mogelijk geagendeerd worden bij de lokale 
politiek.  
 
Digitalisering 
In 2019 zijn er digitale devices voor alle leerlingen vanaf groep 4 aangeschaft. In de groepen 1,2 en 3 maken kinderen 
uitgebreid kennis met digitale verwerking, maar ligt de nadruk zeker op papieren verwerking. In de groepen 4 t/m 8 
is er weloverwogen per methode gekozen voor papieren of digitale verwerking. Kinderen werken dagelijks op de 
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Chromebooks, maar hebben ook dagelijks les op papier. Er is bij de keuzes bewust gekeken naar de vaardigheden 
samenwerking, handschrfitontwikkeling, verwerkingsbehoefte en sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
Kleine klassen 
De school heeft zich altijd gekenmerkt door kleine klassen. In 2019 is er daarom wederom voor gekozen om de 
groepen 5 en 6 in de ochtend gescheiden les te geven. De parel dat we kleine groepen hebben, blijft daarmee in tact. 
De bedoeling is dit in stand te houden voor de komende jaren. Tevens is de inzet van remedial teaching ook deels op 
groepsgebied geweest, waar het kleine groepen betreft. Zij hebben regelmatig een instructie buiten de groep 
gekregen.  
 
3.1.7 Onderwijsresultaten 
We beperken ons in onze resultaatbeschrijving tot de schoolkeuzes die de ouders in overleg met school de afgelopen 
schooljaren hebben gemaakt en de Cito-score van de eindtoets. 

 Praktijkond
. 

Vmbo-Loo Vmbo-bas
is 

Vmbo-kade
r 

Vmbo 
- tl 

Havo Vwo Totaal ll. Eindtoets: 

2019     2 
leerl.  

3 leerl.  5 leerl. 82,5* 

2018 
2017 

0 leerl. 
0 leerl. 

0 leerl.  
0 leerl. 

1 leerl. 
0 leerl. 

0 leerl.  
5 leerl. 

5 
leerl.  

2 leerl.  
3 leerl. 

1 leerl.  
0 leerl. 

9 leerl.  
8leerl. 

530 
538,3 

2016 0 leerl. 1 leerl. 0 leerl. 5 leerl.  2 leerl. 1 leerl. 9 leerl. 534,2 
2015 0 leerl. 2 leerl. 0 leerl. 3 leerl.  2 leerl. 1 leerl. 10 leerl. 539,8 

2014 0 leerl. 1 leerl. 1 leerl. 1 leerl.  2 leerl. 0 leerl. 5 leerl. 525,8 

* In het jaar 2018-2019 is er gekozen voor een andere eindtoets. Te weten de IEP toets van bureau ICE. De 
verantwoording achter deze keuze is verderop in dit verslag te vinden. De uitslag 82,5 is ruim boven de ondergrens.  
 
Voor verdere resultaten verwijzen we naar de website www.scholenopdekaart.nl 
 
3.1.8 Inspectiebezoek 
In het schooljaar 2019/2020 staat er een inspectiebezoek gepland. Tijdens het schrijven van dit bestuursverslag is 
duidelijk, door de Coronacrisis, dat dit geplande bezoek geen doorgang zal vinden. Een nieuwe datum is nog niet 
gegeven. Het is aannemelijk dat het bezoek een jaar opschuift.  
 
3.1.9 Bestuurlijke visitatie 
In 2019 is er veel aandacht geweest voor de invulling van het bestuur. Daarbij zijn er meerdere scholen benaderd om 
te kijken hoe zij het besturen vorm geven. Het bestuur is actief aan het kijken naar de invulling van andere scholen, 
en kijkt hoe de eigen invulling aangepast zou moeten en kunnen worden om te blijven voldoen aan de code goed 
bestuur. In het afgelopen jaar is er geen bestuurlijke visitatie geweest.  
 
3.1.10 Passend onderwijs 
In het afgelopen jaar is het niet nodig geweest om aanpassingen aan het gebouw te doen om passend onderwijs te 
kunnen bieden. In de school is een sanitaire ruimte aanwezig waar eventueel verschoond kan worden. Het gebouw is 
voor iedereen bereikbaar. Het gebouw voldoet aan alle eisen om passend onderwijs te kunnen bieden. Op dit 
moment staan er geen investeringen gepland aan het gebouw om passend onderwijs mogelijk te houden.  
Het bestuur hecht veel waarde aan een overzichtelijk aantal leerlingen per groep. De gelden vanuit het 
samenwerkingsverband zijn besteed aan het scheiden van groep 5 en 6 op de ochtenden. Door deze scheiding is een 
grote groep (26 leerlingen), opgesplitst in 12 en 14 leerlingen.  
Vanuit het Lumpsum is het voor 3 leerlingen mogelijk gemaakt om de plusklas te bezoeken in Ommen. Zij hebben 
behoefte aan meer uitdaging en krijgen dit op een ochtend in de week geboden op een externe klas voor leerlingen 
met hoge scores.  
De beleidskeuzes voor deze investeringen zijn in samenspraak met het team en betrokken ouders gemaakt. Het is 
grotendeels een voortzetting van bestaand beleid.  
Voor de zorgbegeleiding van een leerling is voor de periode van 1 maand een externe observant ingehuurd. Deze 
kosten zijn gezamenlijk gedeeld met de organisatie Samen Doen uit Ommen.  
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3.2 Personeel en professionalisering 
 
3.2.1 Doelen en resultaten 
Doel: Behaald: Beknopte toelichting 
Een directeur in vast loonverband Ja  Om de continuïteit van de organisatie te behouden is het 

essentieel voor onze organisatie om vastigheid te hebben in de 
directie. Dit is afgelopen jaar geslaagd, voor zoverre dit van de 
verenigingskant is te realiseren.  

Beëindigen pay-roll constructie voor 
de uren die daarvoor in 2018 nog 
zijn afgenomen. Omzetten in een 
vast contract.  

Ja  De pay-roll kosten zijn tot nog toe erg hoog. In de formatie is 
het aannemelijk dat de uren van betreffende leerkracht nog 
blijven bestaan. Daarom is gekozen voor een vast contract 
binnen de eigen vereniging.  

Het lopende tijdelijke contract 
omzetten in een contract voor 
onbepaalde tijd.  

Ja  Eén leerkracht (0,6 WTF) werkte nog middels een jaarcontract. 
Wederzijds bevalt de samenwerking. Daarom wil het bestuur dit 
contract omzetten in een vast contract.  

De mate van professionalisering van 
leerkrachten en de huidige staat van 
het team in kaart brengen  

Ja In het jaar 2019 is er gestart met het werken middels Mijn 
Schoolteam (Parnassys). Daarnaast is er een nieuwe kijkwijzer 
geschreven waarmee de kwaliteit van leerkrachten wordt 
onderzocht.  

 Ja   
Persoonlijke ontwikkelingplannen en 
professionaliseringsdoelstellingen 
voor alle leerkrachten opstellen. 

Loopt 
nog 

In het begin van schooljaar 2019-2020 is de directeur met alle 
leerkrachten in gesprek gegaan om een persoonlijk ontwikkel 
plan te bespreken. Alle leerkrachten hebben deze opgesteld, 
werken er aan. 

   
 
3.2.2 Ontwikkelingen  
Binnen het onderwijs is een schrijnend tekort aan leerkrachten. Dit is in onze regio met name te merken aan het 
aantal beschikbare invallers. De verwachting is dat dit tekort nog gedurende de komende jaren aan de orde zal 
blijven. Voor onze vereniging is het daarom zaak om een stabiel team te hebben en behouden.  
In de afgelopen jaren is de samenstelling van het team behoorlijk veranderd. Binnen een jaar zijn er twee nieuwe 
teamleden gekomen. Er is sprake van een grote harde kern binnen het team en een kleinere flexibele schil er 
omheen. Het lijkt er op dat de huidige samenstelling van het team de komende jaren zo zal blijven bestaan. Het 
streven is om het huidige team in zijn samenstelling te behouden.  
 
3.3.3 Uitkeringen na ontslag 
In het jaar 2019 zijn er geen kosten geweest voor uitkeringen na ontslag. Om kosten voor ontslag te voorkomen 
wordt er jaarlijks gekeken naar de prognoses wat betreft leerlingaantallen. Aan de hand van deze prognoses en 
gerealiseerde aantallen leerlingen wordt de formatie bepaald. Wanneer er noodzaak is om in te krimpen wat betreft 
formatie wordt dit gedeeld met het team. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er komende jaren gedrwongen 
ontslagen moeten vallen. We verwachten middels natuurlijk verloop en een stabiel leerlingenaantal het 
leerkrachtenteam in tact te kunnen houden.  
 
3.3.4 Aanpak werkdruk 
Het verlagen van de werkdruk is speerpunt voor de komende jaren. Er zijn veel taken op het bordje van de leerkracht 
terecht gekomen. Door het opnieuw bekijken van de inrichting van onze zorg en onderwijs wordt beoordeeld welke 
taken nodig zijn en welke niet. Ook het vinden van geschikte vervangers wordt een steeds groter probleem in 
Nederland. Ook voor onze school is dit problematisch gebleken in 2019. Alle vervanging is binnen het team op te 
vangen gebleken, maar dit vraagt wel veel van onze leerkrachten. We ondersteunen als bestuur initiatieven om dit 
probleem onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen.  
In 2019 is er een totaal bedrag van € 14.965,- voor het verlagen van werkdruk ter beschikking gesteld door het 
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ministerie van onderwijs. De besteding van deze gelden is tot stand gekomen door dialoog met het team. Vanuit het 
team zijn mogelijkheden voorgedragen om de werkdruk te verlagen. Vanuit deze opties zijn keuzes gemaakt om de 
werkdruk te verslagen.  
Van dit bedrag hebben twee leerkrachten een uitbreiding gehad van hun werktijdfactor. Dit is gebruikt om gerichte 
hulp buiten de groep te kunnen bieden en ons thematisch werken te structureren. Naast deze investering is er ook in 
het gebouw geïnvesteerd om verlaging van de werkdruk te realiseren. In het jaar 2019 is er een nieuwe 
koffievoorziening gekomen voor onze leerkrachten. 
Naast deze investeringen zijn er ook niet-financiële aanpassingen gedaan om de werkdruk te verminderen. Door 
maandagmiddag anders in te richten, met 3 workshops, is de intern begeleider vrij geroosterd om haar 
werkzaamheden wat betreft ib in te vullen, bovenop de al bestaande uren die ze daarvoor heeft.  
Aan het eind van elk schooljaar wordt geëvalueerd of de besteding van de werkdrukgelden als nuttig is ervaren en 
hoe we deze in het komende jaar in willen gaan zetten.  
De exacte uitwerking van de werkdrukgelden en de verantwoording er van zijn omschreven in een document, zoals 
opgesteld door de directeur. Deze is ter inzage verkrijgbaar op school, bij de directeur. In dit document wordt ook de 
evaluatie uitgewerkt.  
 
3.3.5 Strategisch personeelsbeleid 
 
Afstemming strategisch personeelsbeleid en visie 
De basis van ons onderwijs is: goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. Om dit tot stand te brengen geven onze 
leerkrachten gestructureerde lessen waarin tijd en ruimte is voor instructie, samenwerking en individuele 
verwerking. Tijdens de hele les is er oog voor het individu en worden leerlingen in staat gesteld om verkorte of 
verlengde instructies te krijgen. Ons team is getraind in het werken met het effectieve directe instructie model. Van 
bestaande en nieuwe teamleden wordt verwacht dat ze hun kennis op dit gebied op peil houden en zomogelijk 
uitbreiden. In vergaderingen wordt dit onderwerp regelmatig besproken. Ook komt het in individuele gesprekken 
aan de orde. Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn willen we ook tegemoet kunnen komen. In onze organisatie zijn 
twee leerkrachten gespecialiseerd in het zien en helpen van kinderen met hoogbegaafdheid. Binnen het 
samenwerkingsverband wordt er ook gebruik gemaakt van de plusklas. 
Naast de basisvoorwaarden voor goed onderwijs hebben we ook onze eigen specifieke speerpunten. De visie van de 
school is geënt op het ontwikkelen en zien van elkanders talenten. We willen, naast de basis doelen, ook onze eigen 
streefdoelen behalen. Om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen moeten leerkrachten hun eigen talenten 
kunnen gebruiken in het onderwijs. Binnen het team zijn er talenten, die benut worden tijdens Talentvol 
ondernemen. Door de professionele begeleiding zijn kinderen in staat hun muzikaliteit, creativiteit, sportiviteit, 
technische kant, groene vingers en culinaire talent te ontdekken en uit te bouwen. Binnen het strategisch 
personeelsbeleid past het om talenten van teamleden te benutten. Om een team vol verscheidene talenten te 
behouden wordt er bij het aantrekken van nieuwe collega’s ook gekeken naar de specifieke individuele talenten. Om 
de talenten op peil te houden en verder uit te bouwen worden leerkrachten in staat gesteld zich verder te 
professionaliseren.  
Binnen de school is in hoge mate aandacht voor sfeer en omgang met anderen. Kinderen worden, middels 
Kanjertraining, ondersteund in hun sociale vaardigheden. Als school staan we er voor dat iedereen er bij hoort, en 
niemand buitengesloten mag worden. Alle leerkrachten volgen jaarlijks een opfris- en uitbreidingstraining van de 
Kanjertraining.  
 
Implementatie, monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid 
De implementatie van het personeelsbeleid is één van de taken van de directeur. Samen met het team worden in 
dialoog de speerpunten van het beleid bepaald en besproken. De implementatie er van is iets wat in individuele 
gesprekken en teamvergaderingen aan bod komt.  
De individuele personeelsleden worden gemonitord met het programma Mijn Schoolteam. In dit digitale dossier 
hebben alle leerkrachten een eigen dossier. In dit dossier wordt het persoonlijke ontwikkelingsplan, 
functioneringsgesprek, klassenbezoeken en collegiale consultatie bijgehouden. Twee keer jaarlijks legt de directeur 
verantwoording af van de ontwikkelingen binnen het team richting het bestuur. Naast mijn schoolteam verkrijgen we 
ook veel informatie van ouders en leerlingen vanuit vragenlijsten. Met kwaliteitskaarten monitoren we constant 
onze eigen kwaliteit. Jaarlijks worden er bij leerlingen veiligheidslijsten afgenomen. Daarnaast wordt de vragenlijst 
tevredenheid van ouders en leerlingen elke 2 jaar afgenomen.  Al deze informatie levert de mogelijkheid om vanuit 
analyse te kijken of de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid passend blijft bij de visie van de school. 
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Het beleid wordt jaarlijks met bestuur en team geëvalueerd en bijgesteld. Het strategisch beleid is in het schoolplan 
beschreven voor de komende vier jaar. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden en bekeken of 
het nog passend is. Wanneer dit aan de orde blijkt, wordt er gekeken hoe er verder naar de visie op personeelsbeleid 
toegewerkt moet worden.  
 
Personeel professionaliseren 
Het bestuur zet in op scholing van het personeel. Nieuwe ideeën, inspiratie, een hoger niveau, het onderwijs aan de 
kinderen heeft er baat bij. Het komend schooljaar wordt er gebruik gemaakt van een e-learning pakket. Voorheen 
werd deze via het samenwerkingsverband geregeld.  
In de kleuterbouw wordt de methode Met Sprongen Vooruit doorontwikkeld. De bijbehorende cursussen hiervoor 
worden gevolgd door de leerkrachten. De nieuwe directeur volgt een opleiding leiding geven II op het Windesheim. 
In 2019 is deze op leiding geven met succes afgerond.  
In het jaar 2019 is er ook een start gemaakt met het professionaliseren op het gebied van hoog- en 
meerbegaafdheid. Vanuit het team hebben twee leerkrachten een opleiding gevolgd om meer kennis op dit gebied 
op te doen. Dit heeft er in geresulteerd dat we actief op zoek zijn naar middelen om hoog- en meerbegaafden 
onderwijs bij ons op school vorm te geven. Begin 2020 gaat er gezocht worden naar passend materiaal om bij te 
dragen aan het gewenste onderwijs voor de hoog- en meerbegaafde leerlingen.  
 
Dialoog tussen bestuur en team  
Jaarlijks is er een avond waarin team, medezeggenschapsraad, schoolleider en bestuur samen komen om de visie te 
bespreken en herijken. In constructieve dialoog wordt gekeken waar het onderwijs aangescherpt kan en moet 
worden. Tevens wordt er gekeken hoe dit gedaan kan worden. Waar is behoefte aan en wat zijn de nodige 
vervolgstappen.  
De schoolleiding sluit elke maand aan bij de bestuursvergaderingen. In deze vergadering wordt het strategisch 
personeelsbeleid ook besproken en de voortgang bewaakt.  
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3.3 Huisvesting en facilitair 
 
3.3.1. Doelen en resultaten  
 
Doel: Behaald: Beknopte toelichting 
Leerlingen voorzien van een goed 
werkend digitaal device 
(Chromebook) vanaf groep 4. 

Ja  Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen device. Dit 
bevalt zo goed, dat de leerlingen in groep 3 een aantal devices 
hebben om te gebruiken wanneer zij daar tijd voor hebben.  

Een goed stabiel netwerk in en om 
de school.  

Ja  In de school is in elk lokaal een wi-fi versterker geplaatst. 
Daardoor is in de school een zeer stabiel netwerk aanwezig. 
Naast dit netwerk is er nog een zeer gering bekabeld deel van 
het netwerk.  

Nieuwe leerkrachten voorzien van 
een goed werkende en moderne 
laptop. 

Ja  Dit doel is behaald. De nieuwe leerkrachten hebben een goed 
werkende laptop.  

Kozijnen en ander schilderwerk 
voorzien van een nieuwe laag verf. 

Ja  Is gedaan in 2019. Daarbij zijn de kozijnen ook voorzien van 
neuslatten waar dat nog niet aan de orde was.  

Vervangen cv-ketels. Loopt 
nog 

De cv ketels volstaan momenteel nog en werken goed. Er is 
besloten deze nog niet te vervangen tot een defect. In het jaar 
2019 is dit niet aan de orde geweest.  

Schilderwerk binnen bijwerken. Loopt 
nog 

De offerte hiervoor is aangevraagd. Het is de verwachting dat 
dit in 2020 afgerond zal worden.  

 
3.3.2 Onderhoud gebouw 
Jaarlijks wordt het nodige onderhoud aan het gebouw gepleegd, waardoor het gebouw duurzaam blijft. Voor het 
onderhoud aan het gebouw worden offertes opgevraagd bij meerdere aanbieders. Bij de aanbesteding daarvan 
wordt het 4-ogen-principe gehanteerd. 
 
3.3.3 Langetermijnbeleid 
Het bestuur streeft er naar om het gebouw toekomstbestendig en veilig te houden. Met het oog hierop wordt er 
jaarlijks een invetarisatie van risico’s en aandachtpspunten opgemaakt. De inventarisatie heeft mogelijk invloed op 
het langetermijnbeleid. Het bestuur heeft een langetermijn wat betreft huisvesting en facilitair. Dit beleid heeft 
speerpunten per jaar gesteld. Jaarlijks wordt dit beleid geëvalueerd en bijgewerkt waar nodig. Soms wordt nodig 
onderhoud naar voren gehaald of juist uitgesteld.  Deze lijst is terug te vinden in de onderhoudslijst, zoals 
toegevoegd in de bijlage 4.   
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3.4 Financieel beleid 
 
3.4.1 Treasury statuut 
In 2019 hebben er, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend 
kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een spaarrekening geparkeerd. Er hebben zich in het verslagjaar 
geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Dit is gelijk aan het beleid en de uitvoering daarvan in 2018.  
In 2015 is er een Treasurystatuut, dat voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen 2016, vastgesteld. Het 
genoemde treasurystatuut is bijgevoegd als bijlage 5 .  
 
3.4.2 Lopende beleggingen en leningen 
Het bestuur heeft geen uitstaande beleggingen en leningen.  
 
3.4.3 Allocatie middelen 
Omdat de school een zogenaamde éénpitter betreft zijn bestuur en school direct met elkaar verbonden. Alle 
beschikbare middelen worden direct doorgevoerd naar de school.  Er worden geen middelen bovenschools ingezet. 
Het bestuur bestaat in zijn geheel uit bestuurders met een onbezoldigde functie.  
 
3.4.4 Onderwijsachterstandenmiddelen 
Om onderwijskundige achterstanden te voorkomen zijn er sinds schooljaar  € 1215,-. Deze kosten worden bij het 
budget gevoegd van de remedial teacher. Zij heeft daarvoor werkzaamheden buiten de klas kunnen verrichten. We 
verwachten dat deze kosten de komende jaren zullen blijven bestaan. In die situatie zullen de werkzaamheden voor 
remedial teaching verder uitgebreid kunnen worden. Door de individuele hulp die zij kan bieden, worden kinderen 
met achterstanden geholpen.  
 
3.4.5 Prestatieboxmiddelen 
In het boekjaar 2019 is er 13.662,- ontvangen onder de noemer prestatieboxmiddelen. Onze vereniging zet de 
besteding daarvan wordt verdeel onder de noemer cultuur en professionalisering. Onze vereniging hecht veel 
waarde aan cultuurontwikkeling van onze leerlingen. We zijn aangesloten bij de stichting cultuur Ommen. Zij 
voorzien ons van een gevarieerd cultuuraanbod voor de hele school. De kosten hiervan worden betaald uit de 
prestatieboxmiddelen.  
Op het gebied van professionalisering is er in het jaar gewerkt aan de opleiding leiding geven II door onze directeur, 
door het hele team is er een kanjertraining gevolgd en twee leerkrachten hebben zich verder geprofessionaliseerd op 
het gebied van hoogbegaafdheid.  
Om met de ouders samen te professionaliseren is er een avond op school georganiseerd om de ouderbetrokkenheid 
in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.  
 
3.4.6 Resultaat 2019 en begroting 2020 
Voor het jaar 2019 was er een overschot van € 5237,- begroot. In werkelijkheid is er een positief resultaat geboekt 
van € 34.913,-. Dit grote overschot wordt met name veroorzaakt door extra baten vanuit het ministerie van 
onderwijs.  
Voor 2020 is een positief resultaat van € 1919,- begroot.   
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3.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
3.5.1 Interne risicobeheersingssysteem 
 
Strategie 
Qua strategie geldt dat er op alle gebieden interne controle is op basis van vertrouwen. Hierbij geldt over het 
algemeen een minimaal 4 ogen principe. Voor alle facturen goedgekeurd worden is er een 6-ogen-principe.  
Onderwijskundige besluiten worden in samenspraak met het team genomen. Binnen het team wordt er gestreefd 
naar volledig draagvlak voor veranderingen. Over het algemeen slaagt het team er in om een besluit te nemen waar 
iedereen achter staat.  
Maandelijks vergadert de directeur met het bestuur om besluiten te bespreken en bekrachtigen. Facilitaire, 
onderhoud, personele en langetermijnstrategie worden in deze vergaderingen ook besproken.  
Op school en binnen het bestuur wordt er gewerkt via het plan-do-check-act principe. Besluiten worden gemonitord, 
desgewenst bijgesteld.  
 
Operationele activiteiten 
Voor operationele taken heeft het bestuur de directeur van de school gemandateerd. Om ervoor te zorgen dat de 
school op de gewenste wijze wordt georganiseerd is het noodzaak dat de directeur daar voldoende voor gefaciliteerd 
wordt. In maandelijks overleg met dagelijks bestuur en toezichthouders worden de bestuurlijke en onderwijskundige 
kaders besproken. Naast de bestuurlijke taken, neemt het bestuur ook actief deel in werkgroepen in en rondom de 
school.  
 
Financiële positie 
De vereniging heeft een financiële gezonde positie. Jaarlijks wordt er een sluitende begroting opgemaakt door 
penningmeester en directie. Zij worden daarbij ondersteund door ons administratiekantoor. De vereniging heeft een 
financiële buffer om eventuele tegenvallers op te vangen.  
Doordat de inkomsten vanuit de rijksbijdragen en de personele bekostiging jaarlijks wisselend zijn, is het moeilijk 
budgetteren. Om de budgettering in de hand te houden is er een meerjarenbegroting, zodat we alle te verwachten 
kosten goed in beeld hebben.  
 
Inzet van eigen middelen 
Geld moet ten goede komen aan het primaire proces. Geld sparen kan nodig zijn om investeringen in de toekomst te 
doen, maar geld is vooral bedoeld om doelen te realiseren en ten goede te laten komen aan het onderwijs aan onze 
kinderen. 
 
Financiële verslaglegging 
Binnen het bestuur is er een financiële verslaglegging richting het toezichthoudend bestuur. Middels 
kwartaalrapportages worden zij op de hoogte gehouden van de stand van zaken.  
Bij de jaarlijkse bestuurvergadering legt het bestuur van de vereniging financiële verslaglegging af richting haar 
leden.  
 
Wet- en regelgeving 
Het bestuur van de Vereniging van Scholen met de Bijbel te Ommerkanaal e.o. is aangesloten bij de PO-Raad. De 
Code voor Goed Bestuur, een initiatief van de PO-Raad, is van toepassing voor onze vereniging. Deze code is in 
overeenstemming met de wijzigingen in de WPO inzake de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van 
intern toezicht. Wij als bestuur van de vereniging volgen deze code vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan 
goed onderwijs voor ieder kind. Goed bestuur is vooral een kwestie van gedrag en cultuur; binnen 
onderwijsorganisaties moet een cultuur heersen waarin men elkaar aanspreekt op gedrag dat overeenkomt met de 
leidende principes.  
Als school en vereniging hebben we te maken met wet- en regelgeving. We volgen deze op de voet en 
implementeren deze in onze organisatie. Om aan de code goed bestuur te voldoen heeft het in bestuur in het jaar 
2019 meerdere bijeenkomsten bezocht. Uit deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat een duidelijkere 
scheiding tussen dagelijks en toezichthoudend bestuur noodzakelijk is. Om dit te bekrachtigen is er begonnen met 
het herschrijven van de statuten. In het jaar 2020 zullen deze bekrachtigd worden.  
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Wet- en regelgeving op het gebied van AVG worden ook op de voet gevolgd. Onze functionaris gegevensbescherming 
was in 2019 mevrouw Agnes Bennen. Zij begeleidt bij het invoeren en implementeren van de wet op de privacy.  
 
3.5.2 Belangrijkste risico’s 
 
Zelfstandigheid 
De school is een zelfstandige school. Dit brengt, naast positieve kanten, enige risico’s met zich mee. Als school 
zoeken we actief samenwerking met andere partijen en houden we ontwikkelingen Het beleid van de komende jaren 
zal erop gericht zijn om als bestuur zeggenschap te houden over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Zolang de 
regelgeving het toelaat zal de school proberen ‘de eigen broek op te houden’. Ook initiatieven tot schaalvergroting 
die recht doen aan de eigen beslissingsbevoegdheid, worden met belangstelling gevolgd. Waar mogelijk wordt 
geparticipeerd in overlegsituaties op dit gebied. Het bestuur staat open voor elke vorm van samenwerking en zal dit 
ook naar buiten communiceren. Dat samenwerking niet hetzelfde is als schaalvergroting moge duidelijk zijn. Het 
bestuur zal de komende jaren blijven investeren in het vergroten van kennis op het gebied van schaalvergroting.  
Als zelfstandige school is het belangrijk om functioneel samen te werken met andere partijen, om hiermee 
professionele vereenzaming tegen te gaan. Er is op deelgebieden samenwerking met CBS Schakel in Beerzerveld. Met 
andere scholen is informeel goed contact. Tweemaal per jaar is er en algemeen directieoverleg tussen alle directies 
van het basisonderwijs in Ommen. 
Met de kleine éénpitterscholen in de omgeving is er directieoverleg. Gezocht wordt naar gezamenlijk beleid en 
kansen om risico’s te delen. De scholen die betrokken zijn: CNBS Windesheim Sibculo, CBS De Wegwijzer 
Schuinesloot, CBS de Fontein Lutten, CBS de Hoekstee Beerzerveld, CBS de Schakel Beerzerveld en CBS de Wiekslag 
uit Bruchterveld. Er is in 2019 6 maal vergadert.  
Met de scholen van Chrono, Christelijk onderwijs Ommen, is er een samenwerking op het gebied van Werken Met 
Kwaliteitskaarten.  
 
Professionalisering bestuur 
Een bestuur bestaande uit enkel amateurs vormt een zeker risico. De bestuurders zijn niet specifiek opgeleid op 
onderwijskundig gebied. Zij hebben bestuurlijke ervaring, en zijn daar bedreven in. Het bestuur voelt de noodzaak tot 
professionalisering. Mede om bovengenoemde zelfstandigheid te kunnen waarborgen. In 2019 zijn meerdere 
bijeenkomsten bijgewoond aangaande behoud kleine besturen en de invulling van de code goed bestuur.  
 
Investeren in de toekomst en de grenzen van de school 
Het voortbestaan van de school moet worden gewaarborgd door aanwas van nieuwe leerlingen. Hierbij zijn we als 
school ook afhankelijk van kinderen die niet uit de directe omgeving van de school komen. Om te voorkomen dat we 
teveel zorgleerlingen binnen krijgen die vastlopen op een andere basisschool, hebben we een 
schoolondersteuningsprofiel wat kaders aangeeft voor ons onderwijs. We kijken ook per groep of de extra zorg 
bieden mogelijk is, of dat de zorg in een groep te zwaar wordt.  
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Bijlage 1: Jaarverslag intern toezicht 
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Bijlage 2: Jaarverslag medezeggenschapsraad 
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Hoofdstuk 4 – Continuïteitsparagraaf 
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