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Voorwoord 
 
De Raad van Toezicht en het bestuur van SOOLvA zijn verheugd u het bestuursverslag, inclusief de 
jaarrekening 2018, van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena te kunnen aanbieden. Hiermee 
willen we voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplicht, maar zien we het vooral ook als een 
document voor de brede transparante maatschappelijke verantwoording. Het verslag bevat gegevens 
over de organisatie en de activiteiten die het bestuur, Raad van Toezicht, GMR, directeuren, 
personeel en ouders hebben uitgevoerd om leerlingen kwalitatief goed openbaar onderwijs te 
bieden. De jaarrekening 2018 geeft inzicht in de vermogenspositie en de bedrijfsvoering. Daarnaast is 
het een instrument om alle betrokkenen te informeren over de financiële gevolgen van de gemaakte 
keuzes. 
 
We willen alle medewerkers, de leden van de Raad van Toezicht en de (Gemeenschappelijke) 
Medezeggenschapsraden enorm bedanken voor hun inzet en enthousiasme om de stichting en dus 
haar leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling in een veilig en uitdagend schoolklimaat. 
 
De jaarrekening en het bestuursverslag zijn samengesteld met inachtneming van de richtlijnen zoals 
deze voor het gehele onderwijs zijn opgenomen in RJ 660. Deze richtlijnen geven aanknopingspunten 
voor de indeling van dit verslag. Het bestuursverslag vormt een belangrijk middel om het 
functioneren en het beleid van het bevoegd gezag en de scholen zowel verticaal als horizontaal te 
verantwoorden, enerzijds naar het Ministerie van OC&W, anderzijds naar de omgeving, ouders, 
personeel, leerlingen, maar ook aanverwante organisaties. 
 
We bespreken het verslag met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. We leggen het 
tevens voor aan de Raad van Toezicht en lichten het graag toe. Het verslag wordt ter kennisgeving 
aan de gemeenteraden gestuurd. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Roel Hoogendoorn, namens het College van Bestuur 
 
Dharam Jethoe, namens de Raad van Toezicht 
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1. Bestuur en toezicht  
 
 
1.1. Inleiding 
 
De stichting is in 2009 opgericht en alle openbare basisscholen in het Land van Altena vallen onder het 
bevoegd gezag van de stichting. Vanaf november 2013 en december 2013 werd de stichting geleid door 
een interim bestuur. Het interim bestuur heeft eind 2014 stappen gezet om een nieuw bestuur te 
vormen.  
Het nieuwe bestuur is formeel aangetreden per 1 januari 2015 en is voorgedragen vanuit de drie 
gemeenten en de GMR. De bestuursleden hebben een bestuurlijke dan wel onderwijskundige 
achtergrond en zijn allemaal zeer betrokken bij het openbaar onderwijs in het Land van Altena. Eind 
2015 is, met een unaniem besluit vanuit bestuur, GMR en directie, een nieuwe voorzitter College van 
Bestuur  benoemd na een zorgvuldig verlopen sollicitatieprocedure. Vanaf 29 december 2017 is er een 
Raad van Toezicht model en zijn de bestuursleden toegetreden tot de Raad van Toezicht. De algemeen 
directeur is de functie van voorzitter College van Bestuur gaan vervullen.  
 
1.2. Besturingsstructuur en governance 
  
Elke school kent in 2018 een eigen MT met een eigen directeur. In sommige gevallen heeft een directeur 
meerdere scholen onder zich, zoals bijvoorbeeld het geval is in Wijk en Aalburg en Babyloniënbroek, in 
Hank en Sleeuwijk. De voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de 
diverse scholen binnen SOOLvA en is verantwoordelijk voor de integrale sturing vanuit het beleid van 
SOOLvA. De voorzitter College van Bestuur  legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van 
SOOLvA.  
 
Onze stichting realiseert zich dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat 
(een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband de 
Code Goed Bestuur (PO). Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden die 
van belang zijn voor de competenties en het gedrag van onze medewerkers:  
 
Verbinding, zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid 
Inspiratie, motiverend om het beste uit zichzelf te halen 
Vertrouwen, een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt  
 
Het College van Bestuur bestaat vanaf 29 december 2017 uit de volgende persoon:  

• De heer R. Hoogendoorn voorzitter College van Bestuur 
 

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 29-12-2017 uit de volgende personen: 
 

• 
 
Mevrouw D. van Gammeren 

 
voorzitter Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer D.R. Jethoe 

 
vice-voorzitter Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer N. Kamphuis 

 
lid Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer C. van Wettum 

 
lid Raad van Toezicht 

 
• 

 
Mevrouw B. Kralendonk 

 
lid Raad van Toezicht

 
• 

 
De heer R. van der Pijl 
 

 
lid Raad van Toezicht
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2. Kernactiviteiten  
 

 
2.1. Missie, doelstellingen en activiteiten 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is een initiatiefrijke onderwijsorganisatie die kwaliteit 
hoog in het vaandel heeft staan en die staat voor de belangen van leerlingen, hun ouders en de 
medewerkers. Dit alles in goede relatie met de omgeving. Het openbare karakter van de stichting ziet 
men terug in de open en respectvolle interactie met elkaar. Elk kind is welkom ongeacht culturele 
achtergrond, geloof, talent of beperking. Wij willen het optimale aan ontwikkelingskansen voor al 
onze leerlingen bewerkstelligen met moderne leermiddelen. De stichting wil een goed werkgever 
zijn, het maximale aan ontwikkelingskansen bieden voor alle medewerkers en met de beschikbare 
middelen een onderwijsleer- en werkomgeving creëren waarin het goed leren en werken is. Onze 
ambitie om minimaal 30% marktaandeel te hebben in elke gemeente van het Land van Altena halen 
we niet. Ons marktaandeel ligt in 2018 op 27,5% Ook op korte termijn lijkt een marktaandeel van 
30% niet reëel, hetgeen onverlet laat dat de ambitie blijft, net zoals een andere ambitie, openbaar 
onderwijs in zoveel mogelijk kernen aan te blijven bieden. 
 

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:  
1. Kwaliteitszorg onderwijs; 
2. Planning & Control cyclus; 
3. Borgen van de professionele cultuur; 
4. Toekomstscenario’s. 

 
Onze missie 
 
SOOLvA wil alle kinderen uitdagen grote stappen te zetten in hun ontwikkeling. We geven ons 
onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij we respect en aandacht hebben voor elkaar 
en onze omgeving. 
 
Uitdagend onderwijs 
 
De afgelopen jaren zijn we ons onderwijs steeds meer gaan aanpassen aan de verschillen tussen 
kinderen. Door onder andere te differentiëren in de les in instructie en feedback. We hebben veel 
aandacht voor kinderen met een leerachterstand of kinderen die extra zorg nodig hebben, en streven 
ernaar om kinderen zoveel mogelijk binnen onze eigen scholen op te vangen en ze passend onderwijs 
te bieden. Voor de hoog- en meer begaafde leerlingen is er een speciaal programma. Veel van onze 
scholen hebben de laatste jaren hun onderwijsaanbod uitgebreid, bijvoorbeeld door zich te 
specialiseren in cultuur of techniek. Daarmee boren ze nieuwe talenten van kinderen aan. Toch 
vinden we dat ons onderwijs nog uitdagender kan, door nog meer aan te sluiten bij de verschillen 
tussen kinderen. 
 
In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen die bovengemiddeld presteren. We vinden dat 
er met name voor deze doelgroep nog veel winst te halen is. De komende jaren gaan we hierin grote 
stappen zetten. Onder andere door het aanbieden van verdiepings- en verbredingsstof in onze 
lessen. En door het verzorgen van een uitdagend onderwijsaanbod dat past bij hun mogelijkheden. 
Op school, maar ook in naschoolse activiteiten. 
 
Ook op het gebied van talentontwikkeling gaan we forse stappen maken. Door meer gericht talenten 
aan te spreken. We geven vakken als cultuur, ICT, wetenschap en techniek een vaste plaats in ons 
onderwijs. En we zorgen voor een aantrekkelijk naschools aanbod, waar voor ieder kind iets te halen 
is. We maken kinderen bewust van hun talenten door ze meer te gaan benoemen en ze uit te dagen 
eens iets nieuws uit te proberen.  
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En we zetten talenten van kinderen in om ze te laten ervaren dat ze iets voor anderen kunnen 
betekenen. Om een kwalitatief goed en breed aanbod te kunnen bieden, maken we gebruik van 
talenten van medewerkers en ouders, en gaan we de samenwerking met externe partners, zoals 
clubs en verenigingen, versterken. 
 
We ervaren dat ieder kind op een andere manier intelligent is en op een andere manier leert. De een 
leert bijvoorbeeld door te lezen, terwijl de ander het eerst ‘voor zich moet zien’. Ook met deze 
verschillen in intelligentievormen en leerstijlen houden we de komende jaren rekening. Door 
structureel onze werkvormen erop aan te passen. Om leren nog meer betekenisvol en avontuurlijker 
voor kinderen te maken, verbinden we binnenschools leren vaker met buitenschools leren. 
 
Aansluiten bij verschillen betekent ook dat we kinderen meer laten werken aan hun eigen 
leerdoelen. Hierin gaan we stappen zetten door bewust met hen erover in gesprek te gaan, samen 
een plan te maken en samen terug te kijken op het leerproces. Ook stichtingsbreed willen we 
kinderen meer betrekken bij hun onderwijs. Door ze jaarlijks mee te laten denken over thema’s die 
hen aangaan. 
  
Ouderbetrokkenheid 
 
Op onze scholen worden ouders op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het 
onderwijs betrokken. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Zo worden er bijvoorbeeld 10 
minuten gesprekken gevoerd over het welzijn en leren van het kind. Tijdens informatieavonden 
worden ouders op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Via de medezeggenschapsraad 
of tijdens thema-avonden praten ouders mee over het beleid van de school. En daarnaast worden 
ouders, bijvoorbeeld via oudercommissies, ingezet om de school te helpen bij het organiseren van 
activiteiten. Toch vinden we dat de ouderbetrokkenheid steviger kan worden neergezet. Onder 
andere door te zorgen voor meer interactie en samenwerking tussen school en ouders, zodat er een 
wisselwerking ontstaat tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school. 
 
De komende jaren gaan we hierin flinke stappen zetten door elkaar goed op de hoogte te houden 
van wat er op school en thuis gebeurt, meer gebruik te maken van elkaars kennis en, wanneer nodig, 
samen dingen op te pakken of op elkaar af te stemmen. Om dit te bereiken gaan we allereerst aan 
ouders duidelijk maken wat we onder ouderbetrokkenheid verstaan en waarom we het belangrijk 
vinden. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit en 
kijken we samen hoe we ouderbetrokkenheid nog beter kunnen invullen. Een voorwaarde voor een 
optimale samenwerking is dat we elkaar kennen en dat er een sfeer is waarin we gemakkelijk op 
elkaar afstappen. Dit gaan we bereiken door ook gezellige activiteiten met en voor ouders te 
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een koffieochtend, open dag of schoolfeest. 
 
Ouderbetrokkenheid organiseren we niet alleen op schoolniveau. Ook Altena breed kunnen we nog 
behoorlijke stappen zetten. Bijvoorbeeld door ouders in de vorm van oudercafé’s mee te laten 
denken over de invulling en evaluatie van ons onderwijs. De komende beleidsperiode geven we hier, 
in overleg met ouders, verder invulling aan. 
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Ondernemerschap 
 
De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan samenwerken met externe partners. Om beter in te 
spelen op de individuele behoeften van kinderen en om het hoofd te bieden aan het dalende 
leerlingenaantal in onze regio. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking gezocht met andere 
onderwijsbesturen en binnen kindcentra verbindingen gelegd met peuterspeelzalen, kinderopvang 
en instellingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Om onze ambitie ‘uitdagend onderwijs’ te 
kunnen realiseren, doorgaande leerlijnen te creëren en om in te spelen op verder dalende 
leerlingenaantallen, is slim samenwerken noodzakelijk. Dat vraagt om flexibiliteit en een 
ondernemende houding. Deze ontwikkelingen gaan we de komende jaren verder uitbouwen. 
 
De komende jaren willen we flinke stappen zetten op het gebied van de interne samenwerking. Om 
te zorgen voor een goed en breed onderwijsaanbod, gaan we de talenten van onze medewerkers nog 
slimmer inzetten. Om vraag en aanbod van talent goed op elkaar af te stemmen, zorgen we ervoor 
dat we dit stichtingsbreed structureren. Daarnaast gaan we, waar mogelijk, ons onderwijs anders 
organiseren. Bijvoorbeeld door het school- of stichtingsbreed groeperen van kinderen met dezelfde 
onderwijsbehoefte of door flexibeler om te gaan met schooltijden. 
  
Grote stappen zetten we ook op het gebied van samenwerking met onze externe partners. 
Bijvoorbeeld met peuterspeelzalen, kinderopvang, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, 
sport en cultuur, gemeenten, ondernemers, ouders en andere stakeholders. Met onder andere 
instellingen en verenigingen kijken we hoe we een goed en breed naschools aanbod kunnen 
realiseren. Met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs kijken we hoe we ons 
onderwijs nog beter met elkaar kunnen verbinden. En om voorzieningen voor kinderen in de regio te 
behouden, gaan we op zoek naar slimme samenwerkingsvormen met die andere kindorganisaties. 
Daarbij kijken we ook over de grenzen van denominatie heen. Waar mogelijk vestigen we ons in 
aantrekkelijke gebouwen, onder één dak samen. SOOLvA blijft onderzoeken hoe de (bestuurlijke) 
samenwerking met andere schoolbesturen verder kan worden vormgegeven. 
 
Essentieel bij ondernemen is dat we, naast het benutten van externe expertise, ook onze eigen 
professionaliteit uitdragen. Omdat wij ook iets te bieden hebben. Dat vraagt om een goede 
profilering van onze (openbare) identiteit en koers, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Van 
belang daarbij is dat we als scholen gezamenlijkheid uitstralen. Op dit gebied gaan we daarom forse 
stappen zetten. 
 
Professionalisering 
 
De afgelopen jaar hebben we een grote sprong gemaakt op het gebied van professionalisering. Om 
de ontwikkeling van de medewerkers en de scholen op elkaar af te stemmen, voeren we 
functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken. Ook op schoolniveau hebben we behoorlijke 
stappen gezet door gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van onze onderwijsopbrengsten. 
Onze inspanningen op het gebied van professionalisering hebben succes gehad. De resultaten zijn 
sterk verbeterd. Alle scholen bieden voldoende kwaliteit. De komende jaren gaan we de lat hoger 
leggen door te werken aan het kwalificatieniveau ‘goed’ van de onderwijsinspectie. Om dit te 
bereiken zijn verdere stappen op het gebied van professionalisering noodzakelijk, we zullen dit doen 
door de adviezen van de onderwijsinspectie in de teams te bespreken en te concretiseren in 
projecten. Vervolgens zullen de scholen hun jaarplan gezamenlijk schrijven, met als doel 
commitment te geven op het verder professionaliseren van het onderwijs. 
 
Onze medewerkers zijn de afgelopen jaren gericht aan de slag geweest met het analyseren en 
verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te 
kunnen maken, zijn onderzoeksvaardigheden nodig. En moeten we resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek goed kunnen toepassen.  
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Daarom gaan we ons verder ontwikkelen naar HBO+ of academisch werkniveau. Belangrijk in dit 
kader is ook dat we werken met bewezen effectieve leermiddelen. Voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen bijvoorbeeld gaan we op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwde 
methode. 
 
Om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zorgen we ervoor dat de talenten 
van leerkrachten doelmatig worden ingezet. En net zoals bij onze kinderen, willen we ook dat onze 
medewerkers de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Want dat zorgt voor meer 
motivatie en werkplezier, en dus voor betere onderwijsresultaten. 
  
2.2. Werkwijze en beleidsuitvoering 
 
De beleidsvoorbereiding en –uitvoering vindt grotendeels plaats in het managementteam waarin alle 
directeuren en de Voorzitter College van Bestuur  participeren. De Voorzitter College van Bestuur  
geeft operationeel leiding aan de directeuren en een kleine stafbureau. 
 
De taken van de Voorzitter College van Bestuur  zijn het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en 
evalueren van algemeen, onderwijskundig en personeelsbeleid, maar ook financieel en 
huisvestingsbeleid. De Voorzitter College van Bestuur  vertaalt en implementeert met mandaat het 
bestuursbeleid binnen de diverse schoollocaties. Hij adviseert het bestuur en brengt verslag uit met 
betrekking tot het gevoerde beleid en rapporteert aan het bestuur als het vastgestelde beleid 
bijgesteld moet worden. 
 
Op iedere school is de directeur verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken op alle gebied. 
Samenwerking tussen de verschillende scholen van SOOLvA is van levensbelang. Hoewel iedere 
school haar eigen identiteit kent, kan het rendement van de stichting als geheel (en daarmee haar 
afzonderlijke scholen) verhoogd worden door maximaal samen te werken. Denk hierbij aan 
kennisuitwisseling, maar ook samenwerking op het gebied van personeel, inkoop, of inzet van best 
practices. In 2018 is er nauw samengewerkt om gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren. 
 
2.3. Identiteit en imago openbaar onderwijs 
 
In de statuten van SOOLvA wordt gesteld dat de Stichting de respectievelijke gemeenteraden jaarlijks 
informeert over de wijze waarop zij aandacht besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs. 
 
Openbaar onderwijs kenmerkt zich door:  
Toegankelijkheid  
• Elke ouder kan zijn of haar kind op de school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of 

levensbeschouwing.  
• De school werpt geen financiële drempels op voor ouders om hun kind onderwijs te laten 

volgen.  
• Binnen een redelijke reisafstand is altijd een openbare school te bereiken.  
• De school zorgt voor toepasselijke leerlingenzorg en voor toegankelijkheid van de school voor 

gehandicapten. 
 
Actieve pluriformiteit  
• Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. De openbare school staat hier middenin, 

maakt er deel van uit.  
• Leerlingen, ouders, team en bestuur zijn net zo gevarieerd als de samenleving zelf.  
• De school zoekt actief samenwerking met de omgeving.  
• Op de openbare school is ieder kind welkom.  
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Openheid en respect 

• De school deelt deze democratische waarden en normen met burgers en overheid.  
• De dagelijkse schoolpraktijk is doorvlochten met deze principes, zowel in de klas als in de 

organisatie. 
• In de stijl van besturen en leidinggeven worden openheid en respect ingevuld door naar de 

verschillende meningen van alle betrokkenen te luisteren voordat een besluit wordt genomen. 
• De school is open naar alle ouders en informeert de omgeving over haar activiteiten.  
• Respect betekent tolerantie. Zonder tolerantie is een pluriforme samenleving niet mogelijk. 
 
Er is in 2018 hard gewerkt om onze scholen positief op de kaart te zetten. Er vonden veel mooie 
initiatieven plaats waarmee de scholen echt onderscheidend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
talentgerichte onderwijsconcept op de Almgaard, de scholen zijn sterk in staat om als “merk” naar 
buiten te trede, opstarten van taalimpuls project gericht op het versterken van taalontwikkeling bij 
kleuters, het verzorgen van taallessen aan asielzoekers, en de oplevering van nieuwbouw voor de 
Sigmondschool. 
 
2.4. Stakeholders 
 
Leerlingen en ouders zijn de basis van ons bestaan. Voor hen geven we het onderwijs en alle overige 
processen komen hieruit voort.  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen levert ons per leerling de zo 
noodzakelijke bekostiging. We gaan integer en verantwoord om met deze publieke gelden. Ze 
worden intern verdeeld en gebruikt om de scholen draaiende te houden.  
Gemeenten zijn in onze regio belangrijke partners. Voor hen verzorgen we het openbaar onderwijs 
zoals dat in de grondwet is bepaald. Met hen geven we handen en voeten aan het lokale en regionale 
educatieve beleid.  
Toeleverende instellingen zijn een belangrijke partner die een aanzienlijk deel van de basis leggen 
voor de kinderen waar wij vervolgens acht jaar mee verder gaan. Een goede overdracht en waar 
mogelijk afspraken over doorlopende leerlijnen zijn van groot belang voor de kinderen.  
Scholen waar onze leerlingen instromen zijn een partij waarmee we frequent het overleg voeren om 
een soepele overgang mogelijk te maken. Terugkoppelen maakt het mogelijk om daar waar nodig 
ons eigen handelen bij te sturen.  
De samenwerkingsverbanden Driegang; kamer de rotonde en po Langstraat Heusden Altena zijn de 
partijen die met en voor ons zorg dragen voor een dekkend netwerk van 
ondersteuningsvoorzieningen. Bovendien verzorgen we met hen scholing en intervisie voor onze 
eigen medewerkers.  
Eigen medewerkers brengen kennis en ervaring in om de gewenste onderwijskwaliteit te kunnen 
leveren. Ze voeren het primaire proces (onderwijs) en de secundaire processen (ondersteuning) uit. 
Het is van groot belang verantwoord personeelsbeleid te voeren met het oog op welbevinden en 
gezondheid van de medewerkers. 
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3. Organisatie  
 

 
 
3.1. Organisatie en Organogram 
 
Het bestuurskantoor van SOOLvA (Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena) is gevestigd aan de 
Nieuwe Steeg 6, 4266 EH te Eethen. Het bestuur van SOOLvA heeft het beheer over 8 scholen voor 
openbaar primair onderwijs (7 brinnummers en 1 nevenvestiging) in de gemeenten Woudrichem, 
Werkendam en Aalburg. 
 
Tabel 1: Overzicht scholen en nevenvestiging    

Nr. 
  

School 
  

Brinnummer 
  

Plaats 
 

        
1.   Burgemeester Sigmond  18GU  Werkendam 
2.   De Wilgenhoek  09ZZ  Hank 
3.   Burgemeester Verschoor  18IP  Sleeuwijk 
4.   ’t Ravelijn  18HS  Woudrichem 
5.   De Almgaard  18HS-01  Almkerk 
6.   Prins Willem Alexander  12VF  Eethen 
7.   Den Biekûrf  12NE  Babyloniënbroek 
8.   J. Henri Dunant  13BE  Wijk en Aalburg 

            
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt bij het College van Bestuur. 
Beleidsvoorbereiding en – uitvoering vindt voor een belangrijk deel plaats in het managementteam 
waarin alle directeuren van de scholen en de Voorzitter College van Bestuur  participeren. De 
Voorzitter College van Bestuur  geeft ook operationeel leiding aan het – kleine – bestuursbureau, dat 
bestaat uit een management assistent en een administratief medewerker.     
 
3.2. Medezeggenschap 
 
De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau vertegenwoordigd. De afzonderlijke 
scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden 
behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden vertegenwoordigd in de 
GMR. Hier worden de bovenschoolse belangen afgestemd met het bestuur. Medezeggenschap is een 
krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de scholen te sturen, te bewaken 
en zo nodig te verbeteren. Iedere geleding draagt daaraan bij vanuit de eigen verantwoordelijkheid. 
Medezeggenschap houdt het bestuur en het schoolmanagement scherp en kritisch. Het afgelopen 
jaar hebben de medezeggenschapsorganen binnen de organisatie op een prettige en constructieve 
wijze bijgedragen aan de verbetering en het welzijn van de stichting en haar scholen.  
De primaire gesprekspartner van de GMR is de Voorzitter College van Bestuur . Hij wordt bij alle 
vergaderingen uitgenodigd. Daarnaast overlegt de GMR twee keer per jaar met het bestuur. 
 
Iedere basisschool (Brinnummer) heeft vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR). De GMR-leden zitten er zonder last en/of ruggespraak. Zaken en/of onderwerpen, 
die van belang zijn voor of binnen de stichting (als organisatie), worden besproken.  
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Er is onder andere aandacht besteed aan: 
 

• GMR-begroting 2018  
• Bestuursformatieplan 2018-2019  
• Bestuursverslag en Jaarrekening 2018  
• Stichtingsbegroting  
• Ontwikkeling daling leerlingenaantallen  
• Ontwikkeling strategisch beleidsplan/ organisatie 
 
4. Bestuursbureau en ondersteuning 

 
  
SOOLvA heeft een zeer klein bestuursbureau. De Voorzitter College van Bestuur  wordt enkel 
ondersteund door een management assistent en een administratief medewerker. 
 
Een groot deel van de beheerstaken (de financiële- & personeels- en salarisadministratie) worden 
uitgevoerd door het administratiekantoor. Het bestuur had een contract afgesloten met Helder 
Onderwijs, echter Helder Onderwijs heeft vroegtijdig zijn activiteiten beëindigd. 
SOOLvA is per 1 oktober 2017 overgestapt naar Groenendijk Onderwijsadministratie. Groenendijk 
Onderwijsadministratie levert periodiek management rapportage en via de portal zijn de actuele 
cijfers 24/7 inzichtelijk. Tevens is door hen de jaarrekening 2018 opgesteld. 

 
4.1 Scholen 
   
De schooldirecteur heeft de algehele leiding over de school en legt over het totale functioneren 
verantwoording af aan de Voorzitter College van Bestuur. De schooldirecteuren adviseren de 
Voorzitter College van Bestuur  bij de totstandkoming en uitvoering van het (strategisch) beleid. 
Onder de verantwoordelijkheid van SOOLvA vallen per 31-12-2018, 8 scholen (7 brin-nummers). 
 
Tabel 1: Overzicht scholen en nevenvestiging per 31-12-2018 
  

Nr. School Brin-nummer Plaats 
    

1. Burgemeester Sigmond 18GU Werkendam 
    

2. De Wilgenhoek 09ZZ Hank 
    

3. Burgemeester Verschoor 18IP Sleeuwijk 
    

4. ‘t Ravelijn 18HS Woudrichem 
    

5. De Almgaard 18HS-01 Almkerk 
    

6. Prins Willem Alexander 12VF Eethen 
    

7. Den Biekûrf 12NE Babyloniënbroek 
    

8 J. Henri Dunant 13BE Wijk en Aalburg 
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Tabel 2: Leerlingenaantal en prognoses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Voorzitter College van Bestuur  volgt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet.  
Drie scholen zijn ongeveer even groot met rond de 125 leerlingen: de burgemeester Sigmondschool 
in Werkendam, ’t Ravelijn in Woudrichem en J. Henri Dunant in Wijk en Aalburg. Onze kleinste school 
is Den Biekûrf in Babyloniënbroek. De andere scholen zitten er tussenin. 
 
Ter bepaling of een school op enige teldatum onder de opheffingsnorm komt, geldt het aantal 
leerlingen op 1 oktober plus een opslag van 3% (naar beneden afgerond). Als het leerlingaantal van 
een basisschool gedurende drie achtereenvolgende teldata onder de geldende opheffingsnorm komt, 
wordt in principe met ingang van het volgende schooljaar de Rijksbekostiging beëindigd. Op grond 
van nadere bepalingen kan dit echter worden voorkomen. Bijvoorbeeld bij het openbaar onderwijs 
als er binnen 10 kilometer geen andere basisschool voor openbaar onderwijs aanwezig is; als het 
aantal leerlingen minimaal 50 is en de school binnen een straal van 5 kilometer de laatste school van 
de richting is; of op grond van de berekende gemiddelde schoolgrootte volgens bepaalde formules 
(de met opheffing bedreigde school moet hierbij minimaal 23 leerlingen hebben). Indien gebruik 
wordt gemaakt van 1 van deze regelingen dient men dit voor 1 februari voor het nieuwe schooljaar 
te melden aan het ministerie. De minister is bevoegd om per situatie te beslissen om scholen onder 
de 23 leerlingen in stand te houden als er perspectief bestaat op een structurele toename van 
leerlingen en de school voldoende kwaliteit biedt. Dit geldt voor scholen met een opheffingsnorm 
van 23 leerlingen. Het is mogelijk om een samenwerkingsschool te vormen. Hierbij is samenwerking 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk als een van de betrokken scholen binnen een 
termijn van 6 jaar onder de opheffingsnorm dreigt te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2018 heeft Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena een convenant gesloten met 
schoolbesturen uit de naastgelegen gemeentes om de scholen te beschermen met betrekking tot 
opheffingsnormen. Kort samengevat is de uitkomst, dat Stichting Openbaar Onderwijs Land van 
Altena gebruik mag maken van het leerlingenaantal van de deelnemende schoolbesturen van het 
convenant. Op deze manier kan Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena gebruik maken van de 
gemiddelde schoolgrootte van deze betrokken schoolbesturen en voor 10 jaar het openbaar 
onderwijs in de regio garanderen. 
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden.  
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Onderstaand een aantal zaken 
die van belang zijn voor de AVG.  
1. Het gebruik van leerling gegevens moet beter worden onderbouwd.  
 Door de AVG worden regels voor het gebruik van persoonsgegevens strenger. De school is 

verplicht om beter te onderbouwen waarom de persoonsgegevens van leerlingen worden 
verzameld en verwerkt en hoe lang deze gegevens worden bewaard.  

2. De school moet toestemming voor gebruik van leerlinggegevens nog beter regelen.  
 Voor het gebruik van leerlinggegevens heeft de school soms toestemming nodig van leerlingen 

en ouders; bijvoorbeeld bij het gebruik van foto's. De school mag niet meer uitgaan van die 
toestemming. Er is een duidelijke, actieve handeling van leerlingen en ouders nodig. De school 
moet de leerlingen en ouders duidelijk informeren over waar zij mee instemmen.  

3. Er is toestemming nodig voor het gebruik van digitale diensten onder de leeftijd van 16 jaar. Als 
de school tijdens de les sociale media gaat gebruiken, dan is er voor leerlingen jonger dan 16 
jaar toestemming nodig van ouders. In de AVG zijn voor digitale diensten als sociale media en 
apps aparte regels opgenomen over die toestemming. Leerlingen van 16 jaar of ouder geven zelf 
toestemming. Maar als ze jonger zijn, hebben ze uitdrukkelijke toestemming nodig.  

4. De school moet bewuster omgaan met leerlinggegevens. De AVG stimuleert organisaties tot 
bewustere omgang met privacy; onder meer met de verplichting om risicoanalyses uit te voeren. 
Die geldt straks ook voor de school. De school moet alle betrokkenen goed voorlichten over de 
privacybescherming op de school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en 
medewerkers én over wat de school doet om privacy risico’s te beperken. Bewust omgaan met 
gegevens betekent dat de school nadenkt over informatiebeveiliging. En als er dan onverhoopt 
toch data zijn 'gelekt', moet de school dit binnen 72 uur melden.  

5. De scholen zijn straks wettelijk verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan 
te stellen (FG). Een FG houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en heeft 
een wettelijk beschermde taak. 6. De school riskeert een fikse boete als niet wordt voldaan aan 
de regelgeving. Scholen die zich straks niet aan de regels houden, lopen het risico op een boete 
van maximaal 20 miljoen euro. Het is van belang om de privacy zaken goed én tijdig te regelen. 

 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena heeft in 2018 hier acties in genomen. 
 
4.2 Organisatorische ontwikkelingen 

 
• In 2018 is er veel tijd gestoken in de dagelijkse aansturing, zoals de directievoering van de 

scholen, investeren in de relatie met de scholen, leerkrachten, GMR en MR-en en het 
ontwikkelen van toekomstscenario’s, zowel met betrekking tot de continuïteit van de stichting 
als met betrekking tot de onderwijskundige kwaliteit en aantrekkelijkheid van de scholen;  

• In 2018 zijn er verschillende toekomstscenario’s onderzocht en verder uitgewerkt. 
 

4.3  Vertrouwenspersoon  
 
SOOLvA beschikt over één vertrouwenspersoon die bij klachten functioneert als aanspreekpunt. De 
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden of dat de 
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij 
de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is dit jaar niet aangesproken als vertrouwenspersoon. 
 
4.4  Klachten en klachtenafhandeling  
 
In het verslagjaar heeft de Voorzitter van het College van  Bestuur en Raad van Toezicht een klacht 
ontvangen en deze is behandeld en later afgehandeld. 
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5. Onderwijs  
 

 
5.1  Profiel  
 
Elke school van SOOLvA heeft zijn eigen profiel en geeft zelf invulling aan:  
• Continuïteit van de onderwijsvernieuwing en –verbetering  
• Onderwijskundige profilering  
• Passend onderwijs  
• Leerlingenzorg  
• Focus op onderwijsopbrengsten  
• Actualisering van onderwijsmethoden en inzet/gebruik ICT  
In het schoolplan en het jaarplan geeft elke school aan hoe ze bovenstaande uitvoert. 
 
De directeur van de school is autonoom om binnen de kaders van het functiebouwwerk en de 
beschikbare formatie (financiële middelen) de schoolorganisatie in te richten, die past bij het 
onderwijsconcept en de lokale situatie. Zo kan het zijn dat door de grootte van de school gekozen 
wordt voor een onder-, midden- en bovenbouw of dat er niet wordt gewerkt met 
bouwcoördinatoren.  
In dit model kan de schooldirecteur de keuze maken om de coördinatie van een bouw als 
taakdifferentiatie bij een leraar onder te brengen. De bouwcoördinator heeft alleen de 
onderwijskundige aansturing van een bouw. Dit zijn coördinerende taken, zonder hiërarchische 
verantwoordelijkheid.  
De (hiërarchische) verantwoordelijkheid voor de aansturing van de medewerkers in de bouw ligt bij 
de schooldirecteur.  
De intern begeleider heeft een adviserende rol naar de schooldirecteur op het gebied van 
onderwijskundige zaken en leerlingenzorg. 
 
5.2 Onderwijskundig beleid  
 
De Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en management team ( 
directeuren en Voorzitter College van Bestuur ) hebben met elkaar een gezamenlijk onderwijskundig 
speerpunt voor de komende jaren afgesproken: we ontwikkelen de talenten van de leerlingen.  
Als management van de stichting zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk is om te investeren in 
de samenwerkingen en onderlinge kracht. Er worden daarom diverse bovenschoolse studiemiddagen 
georganiseerd waar alle leerkrachten, directeuren en ook enkele bestuursleden zijn. Dit vanuit de 
gedachte dat het lastig is om de talenten van de kinderen te ontwikkelen als we niet weten wat de 
talenten van de teamleden zijn.  
We hebben een inhoudelijke visie op onderwijs ontwikkeld gericht op het opzetten van  
Talentscholen. Anders naar leerlingen kijken: daar gaat het om bij een Talentschool. We vertrekken 
vanuit talenten. Wat kunnen de leerlingen goed en waarvoor interesseren ze zich. Daarmee gaan we 
bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis dat ze later in het voorgezet onderwijs of in het 
beroepsleven echt nodig hebben. De leerkrachten kijken daarbij naar individuele leerlingen om ze te 
laten ontwikkelen; extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer voor 
wie het wel kan, maar iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed 
voorbereid naar de eindmeet brengen. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het 
verdere leven. 
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Prestatiebox 
  
De middelen van de prestatiebox worden voor een groot deel voor talentontwikkeling en de 
ontwikkeling van de talentschool ingezet, tevens is 40% van het budget gebruikt voor de 
gezamenlijke studiedagen hierover. Het resterende deel wordt op schoolniveau ingezet voor 
talentontwikkeling. 
 
Opbrengsten 
  
De kwaliteit van het onderwijs staat er redelijk goed voor. Alle scholen van SOOLvA hebben het 
basisarrangement, sommige scholen hebben wel een aantekening. Voor alle scholen geldt dat 
borgen en verhogen van de opbrengsten noodzakelijk is voor de duurzame kwaliteit. Hoewel er een 
gemeenschappelijke deler zit in het openbaar onderwijs kenmerkt iedere school afzonderlijk zich met 
een eigen identiteit. De kwaliteit van onderwijs is bij alle scholen voldoende.   
Voor alle scholen geldt dat de opbrengsten geanalyseerd worden. Met deze analyses worden acties 
ter verbetering en borging van het onderwijs vastgelegd en gecontinueerd. De scholen worden 
bovenschools gevolgd middels een schoolkaart met daarin vermeld alle indicatoren van de Inspectie 
van het Onderwijs. Besloten is om over te stappen op de bovenschoolse module van WMKPO. 
 
Het College van Bestuur gaat maandelijks in gesprek met de schooldirecteur om de actuele stand van 
zaken met de scholen te bespreken 
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Visie in relatie tot strategisch beleid  
 

‘Onze visie op onderwijs is om in 2020 
een situatie te hebben bereikt waarin 
leerlingen zich maximaal ontwikkelen op 
een manier die past bij de 21e eeuw en 
daarbij gebruik makend van al hun 
talenten.’ 

 
We realiseren ons dat de 
ontwikkelingswereld van zowel onze 
leerlingen als medewerkers continu aan 
verandering onderhevig is en we willen 
dat onze medewerkers gebruik maken 
van de 21e -eeuwse vaardigheden zoals 
strategisch denken en de digitale 
geletterdheid die passen bij de 
ontwikkelingswereld van het individu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen uitgaan van het natuurlijk leren en daar horen een individuele ontwikkelingsstijl, een 
leerstijl en leerstrategieën bij. Daarbij staan aandacht voor excellentie, duurzaamheid, samenwerken, 
creativiteit en innovatie op de voorgrond. 
 
Met ambitie, passie en lef willen wij op deze manier onze leerlingen de mogelijkheid bieden om hun 
talenten optimaal te kunnen inzetten in de maatschappij van morgen.  Wij  hanteren daarbij de 
volgende kernwaarden: 
 
 

GELUK   TALENT 
 

BEVLOGEN  CREATIEF 
 

KWALITATIEF  INNOVATIEF  
 

VERTROUWEN  SAMENWERKEN  
 

AUTONOOM  AMBITIEUS  
 

VERANTWOORDELIJKHEID  
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5.3  Operationeel beleid 
 
Op schoolniveau heeft de directeur de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directie legt daarover verantwoording af aan de 
Voorzitter College van Bestuur  via de monitoring o.a. tijdens de schoolvisitaties. In 2018 heeft de 
Voorzitter College van Bestuur  weer regelmatig alle scholen bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met 
de directie, de IB-er en teamleden. Er is gekeken naar de opbrengsten, het personeelsbeleid op 
schoolniveau, de gesprekkencyclus, het ziekteverzuim, de relatie met de MR, e.d. 
 
Hieronder een beknopt overzicht van aantal relevante onderwerpen. Het overzicht is niet limitatief. 

Onderwerp Doel 
 

Resultaat  
Onderzoek naar oorzaken 
daling 
leerlingenaantallen 

Meer leerlingen aantrekken Op alle scholen is er uitgebreid stil 
gestaan bij de leerlingenaantallen 
en zijn aanbevelingen gedaan ter 
verbetering van het imago en het 
aantrekken van meer leerlingen. 

   
CAO-PO Bespreken wijzigingen Er is uitleg gegeven over 

onderdelen van de cao. 
   
Werkkostenregeling Bespreken en vaststellen 

Werkkostenregeling 
Format ontwikkeld en uitleg 
gegeven over het administreren 
van uitgaven conform de 
werkkostenregeling. Verdere 
beleidsrijke versie in 2019. 
 

   
 Formatietoedeling Bestuursformatieplan 2018- 

2019 bespreken 
 
Evaluatie formatietoedelings- 
systematiek 
 
Loonkosten in control 
 
Interne mobiliteit 

Bestuursformatieplan 2018-2019 
goedgekeurd 

  

   
 Personeelsbeleid Preventie 

Wachtgeldverplichtingen 
 
 
Vergrijzing: complexe 
pensioen en uitstroomregels 
 
Gesprekkencyclus jaarlijks 

 
Talentmanagement 
Duurzame inzetbaarheid 
Vrijheid in scholing 

Strikte centrale uitvoering 
wachtgelders bij vervangingen en 
vacatures 
 
Pensioenvoorlichting, 
mobiliteitsregeling, 
 
gesprekkencyclus en 
 
professionalisering middels 
opleidingen 

   
 Jaarrekening 2017 Informeren en bespreken Uitgangspunten formuleren voor 

de begroting 2019 
   
 Planning & Control cyclus In control zijn Ingevoerd via huidig AK 
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6. Personeel  
 

 
Het personeelsbeleid is een van de belangrijkste beleidsactiviteiten. 
 
De kwaliteit van medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde 
onderwijskwaliteit. Belangrijke instrumenten zijn de functionerings-, loopbaan- en 
beoordelingsgesprekken, het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en het portfolio voor iedere 
medewerker. 
 
We kunnen concluderen dat de gesprekkencyclus sinds 2016 functioneert op alle scholen. In drie jaar 
tijd voeren we minstens vijf officiële functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken en 
beoordelingsgesprekken. Alle personeelsleden hebben een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. In het 
kader van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) heeft ieder personeelslid een portfolio 
aangelegd om de eigen ontwikkeling in beeld te brengen. In dit portfolio moeten leerkrachten 
materiaal behorend bij hun persoonlijke ontwikkeling bewaren. 
 
Integraal personeelsbeleid is gericht op het effectief benutten en ontwikkelen van de kwaliteiten 
binnen de organisatie. Het draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De 
doelstellingen van de school zijn het kader voor het personeelsbeleid.  
De aandacht voor personeelsbeleid is de laatste jaren sterk toegenomen. Het ministerie van OCW zet 
in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs, onder meer met het verbeteren van de 
professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders (zie actieplan Leraar 2020). In de wet BIO is 
verankerd dat directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel aan minimale kwaliteitseisen 
blijven voldoen. Ook na het behalen van de formele diploma’s moeten zij hun bekwaamheid actueel 
houden en verder ontwikkelen. 
 
De werkgever en werknemer maken in het kader van de gesprekkencyclus afspraken over de 
professionalisering van de werknemer. Van iedere werknemer moet een bekwaamheidsdossier 
worden bijgehouden, waarin de afspraken en resultaten van de inspanningen worden opgenomen. 
Daarnaast zijn directieleden verplicht zich te registreren in het schoolleidersregister. 
 
Vanaf 2020 dienen alle leraren vakbekwaam te zijn en de daarmee vastgelegde differentiatie 
vaardigheden te beheersen. De startende leraar dient binnen 3 jaren basis bekwaam te zijn. Het 
ontwikkeltraject van didactische vaardigheden wordt vanaf 2018 bewaakt in een instrument. De 
onderzoekende vaardigheden zijn voor de toekomst van belang voor de kwaliteit van het PO. 
 
De kwaliteitsimpuls voor onderwijzend personeel moet ook leiden tot een grotere omvang aan 
personeel dat een WO-bachelor of HBO/Universitaire master heeft afgerond. In 2020 dient dit 30 
procent van het lerarenbestand te zijn. Dit hoger theoretisch kennisniveau vraagt van de organisatie 
op termijn waarschijnlijk meer functiedifferentiatie.  
De schoolleiders dienen reeds in 2018 geregistreerd te zijn met een afgeronde opleiding of 
kwalificatie als schoolleider in het schoolleidersregister.  
Het hanteren van de gesprekkencyclus is extra relevant geworden vanwege de snellere doorstroming 
van starters, het minder vrijblijvend zijn van de deskundigheidsbevordering en de introductie van het 
budget duurzame inzetbaarheid. Alleen de leidinggevende mag functionerings- en 
beoordelingsgesprekken voeren, dit kan een heroriëntatie op de taakverdeling ten aanzien van onder 
andere de gesprekkencyclus vereisen.  
Ieder schoolbestuur dient Integraal Personeelsbeleid te hebben ontwikkeld. Een professionele 
organisatie met een transparante beleidsvoering is een belangrijke voorwaarde voor medewerkers 
om zich prettig en gewaardeerd te voelen in hun werkomgeving. Dit heeft een positief effect op de 
werktevredenheid, de prestaties en kwaliteit van het werk.  
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6.1 Bestuursformatieplan en werkgelegenheidsgarantie 
 
De scholen ontvangen de middelen, die het Rijk via de lumpsum beschikbaar stelt. Daarnaast 
ontvangen de scholen middelen vanuit het samenwerkingsverband. Maximaal 85% en minimaal 80% 
van de beschikbare middelen mag ingezet worden voor personeel.  
SOOLvA hanteert werkgelegenheidsbeleid. Doelstelling van het werkgelegenheidsbeleid is behoud en 
waar mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid.  
De terugloop van het aantal leerlingen heeft niet geleid tot gedwongen ontslag. Wel hanteert het 
bestuur een vacaturestop. Alleen vervangingen en tijdelijke benoemingen zijn mogelijk. Reguliere 
vacatures worden in principe intern ingevuld. 
 
6.2 Functiemix 
 
Het doel van de functiemix was meer leraren voor de klas carrière te laten maken en meer te laten 
verdienen. De functiemix is vanaf 1 augustus 2010 tot 2014 gefaseerd ingevoerd. Het doel was dat in 
2014 58% van de leraren in het basisonderwijs een functie heeft in salarisschaal LA, 40% in schaal LB 
en 2 % in LC. (op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 30%). Voor het speciaal 
(basis-) onderwijs was het doel 86% in salarisschaal LB en 14% in schaal LC. Middels de lerarenbeurs 
kunnen leerkrachten hun professionele niveau verhogen (zie ook www.functiemix.nl). 
 
 
De samenstelling van de lerarenschalen bij Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is als volgt: 
 
                  
  Salarisschaal Startmeting 2014 2015 2016 2017 2018   
  LA 97,80% 68,70% 66,40% 66,00% 68,17% 70,75%   
  LB 2,20% 31,30% 33,60% 34,00% 31,83% 29,25%   
  LC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
  Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
                  

 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena heeft de te bereiken percentages, mede door 
personeelsverloop, nog niet behaald. Ook komend jaar wordt hier verder op ingezet. Verwacht wordt 
dat het percentage (LB/LC) weer zal gaan toenemen. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 
kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. 
 
Functiebouwwerk 
 
Het functiebouwwerk van SOOLvA is in 2010 opgesteld en bevat een overzicht van functies die 
beschikbaar zijn. Functiebeschrijvingen worden onder meer gebruikt bij het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken en werving & selectie projecten. Functies zijn niet 
statisch maar dynamisch, zo ook de functiebeschrijvingen. De functiebeschrijvingen vormen de basis 
voor de vorming van het functiebouwwerk en het loongebouw binnen de organisatie. De 
functiebeschrijvingen dienen als basis voor functiewaardering. Conform artikel 5.5 van de CAO-PO is 
de werkgever verplicht om jaarlijks voor 1 augustus afspraken te maken met de P(G)MR over de 
invulling van het functiebouwwerk op zowel bestuurs- als schoolniveau, wat betreft het geheel van 
functies naar soort, niveau en aantal. Hierbij wordt besloten of de huidige normfuncties en de 
huidige niet-normfuncties, zoals beschreven in de CAO-PO, gehandhaafd blijven of dat alle functies 
volgens Functie Waardering Primair Onderwijs (FUWA PO) worden gewaardeerd. Hierbij worden de 
afspraken over de functiemix in acht genomen. 
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De volgende functies komen op dit moment voor in het functiebouwwerk van Stichting Openbaar 
Onderwijs Land van Altena: 
  
      
 Schoolniveau   schaal  

 Directeur  DB 
 Adjunct directeur  AB 
 Leraar  LA, LB 
 Onderwijsassistent 4  
      
      
 Bovenschoolsniveau   schaal  

 Voorzitter CvB  DD 
 Leraar  LA, LB 
 Management assistent 7  
 Administratief medewerker 3  
      
 
 
6.3 Personeelssterkte 
 
Op 31 december 2018 had SOOLvA 87 medewerkers (59,43 FTE) in dienst, 19 fulltime medewerkers 
en 68 parttime medewerkers. 
 
          
  Functiegroep 2017 2018   
  Directie 5,70  5,50    
  Onderwijzend personeel (OP) 42,25  44,79    
  Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 5,94  8,19    
  Management assistente + administratie 0,95  0,95    
  Totaal 54,84  59,43    
          

  
6.4 Mobiliteit 
 
Bij een modern personeelsbeleid hoort ook een jaarlijkse inventarisatie van de mobiliteitswensen en 
het jaarlijks onderzoeken of mobiliteit een bijdrage kan leveren aan óf meer balans in een 
schoolteam óf aan meer welbevinden van een individuele medewerker. Strategisch personeelsbeleid 
is er immers mede op gericht continu de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare en benodigde 
formatie op de scholen op elkaar af te stemmen.  
 
Bij de invulling van vacatures worden mobiliteitswensen als uitgangspunt genomen. Juist in een tijd 
van een formatie die onder druk staat, is het van belang regie te hebben op de eigen situatie. Dat kan 
door ambities of wensen kenbaar te maken in het kader van de jaarlijkse mobiliteitsinventarisatie of 
door wensen op eigen initiatief kenbaar te maken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek als onderdeel 
van de gesprekscyclus.  
 
Naast vrije mobiliteit, zet SOOLvA ook verplichte mobiliteit, daar waar onderwijskundig nodig, als 
instrument in. Indien dit het geval is zal dit altijd in overleg met de direct betrokkene en de betrokken 
directeuren gebeuren. 
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Vervanging en verzuim 
  
Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Voor het onderwijs geldt tot 
1 juli 2016 een overgangsbepaling. In het onderhandelaarsakkoord, dat eind april 2016 tussen de 
sociale partners is afgesloten, is een verschil gemaakt tussen het openbaar en het bijzonder 
onderwijs. Het openbaar onderwijs valt niet onder de werking van de WWZ. Werknemers in het 
openbaar onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht.  
De scholen hebben elk een invallerslijst en kunnen wanneer het een korttijdelijke vervanging betreft 
de invaller inzetten. Tijdelijke uitbreidingen of tijdelijke aanstellingen lopen altijd via het 
bestuurskantoor. 
 
Om de stijging van de kosten voor ziektevervanging in het onderwijs een halt toe te roepen, is 
midden jaren negentig van de vorige eeuw de regeling ‘premiedifferentiatie Vervangingsfonds’ 
ingevoerd. Dit systeem werkt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Werkgevers die bij het 
Vervangingsfonds veel vervangingskosten voor ziekte declareren, betalen verhoudingsgewijs meer 
premie dan werkgevers die weinig declareren. 
 
Volgens ons administratiekantoor Groenendijk Onderwijsadministratie is, op basis van de hen 
bekende cijfers, het ziekteverzuimpercentage van SOOLvA in 2018: 6,21%.  
 
Personeelszorg 
 
Voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke 
doelstelling. De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt steeds 
meer afgewenteld op schoolbesturen. Wanneer hierop niet voldoende wordt gemonitord en 
gestuurd lopen schoolbesturen hierdoor de nodige financiële risico’s. 
 
Sociale partners - werknemers- en werkgeversgeleding - en OCW hebben tot op heden geen 
overeenstemming kunnen bereiken over enerzijds het vervallen van de verplichte aansluiting bij het 
Vervangingsfonds en anderzijds de condities waaronder dit zou moeten plaatsvinden. Partijen lijken 
overeenstemming te hebben over het eindplaatje: een situatie waarin schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk zijn voor de kosten van vervanging. Waar partijen nog wezenlijk verschil van inzicht 
over hebben is hoe de weg naar deze nieuwe situatie eruit ziet en in welk tempo die bewandeld 
dient te worden. Eerdere berichtgeving, het voornemen van de staatssecretaris om het 
Vervangingsfonds tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 op te heffen, is daarmee achterhaald en 
niet realistisch. Een natuurlijk verloop met een gefaseerde en verantwoorde uitstroom uit het 
Vervangingsfonds door schoolbesturen, die daar klaar voor zijn, lijkt het meest waarschijnlijke 
scenario. 
 
Afvloeiingssystematiek 
Op basis van de afspraken binnen de CAO-PO kunnen werkgevers in overleg met de GMR een keuze 
maken uit: 
• de regeling ontslagbeleid;  
• de regeling werkgelegenheidsbeleid. 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena heeft gekozen voor de regeling 
werkgelegenheidsbeleid. 
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CAO PO  
 
De procedure voor het bestuursformatieplan en voor de schoolplannen is door de gezamenlijke 
besturen en onderwijsvakorganisaties geregeld in de CAO-PO. 
 
In deze CAO is onder andere geregeld dat de werkgever zijn - tenminste op vier jaar betrekking 
hebbend - meerjaren formatiebeleid vaststelt en jaarlijks actualiseert in een bestuursformatieplan. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de verplichtingen van het te voeren zorgbeleid in het 
nieuwe samenwerkingsverband en met het kader van het op lokaal niveau vast te stellen 
onderwijsachterstandenplan. Ook dient de werkgever te streven naar behoud van werkgelegenheid 
en de verschillende uitgangspunten als geregeld in de Wet Primair Onderwijs. Daarbij valt onder 
andere te denken aan herplaatsingsbeleid en mobiliteitsbeleid. 
 
Het bestuursformatieplan dient, na verkregen instemming van de personeelsgeleding van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), door het bevoegd gezag vóór 1 mei voor het 
komende schooljaar te worden vastgesteld, tenzij zwaarwegende redenen of omstandigheden zich 
daartegen verzetten. 
 
De ontwikkeling van meerjaren formatiebeleid en een bestuursformatieplan voor het volgende 
schooljaar is gebaseerd op artikel 2.15 lid 1 van de CAO-PO. Deze CAO (2016-2017) is door de 
stichting van toepassing verklaard voor het personeel van Stichting Openbaar Onderwijs Land van 
Altena. 
 
Het plan bevat naast een overzicht van de inkomsten (de beschikbare formatiebudgetten) en de 
uitgaven (de personele verplichtingen), ook de uitgangspunten m.b.t. het formatiebeleid, de 
beleidsvoornemens en belangrijke ontwikkelingen op personeelsgebied. 
 
Het plan is niet statisch, maar dynamisch; het borduurt voort op de voorliggende plannen en 
beleidsuitgangspunten en wordt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen jaarlijks en eventueel 
tussentijds bijgesteld. 
 
Werkdrukmiddelen 
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat, vanaf cursusjaar 2018/2019, structureel middelen 
vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor 
werkdrukverlaging op scholen en belangrijk is dat de aanpak op de scholen gedragen wordt.  
Hiervoor zijn op alle scholen van SOOLVA, in de teams, constructieve gesprekken gevoerd over de 
aanpak van werkdruk en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. 
Door de teams zijn keuzes gemaakt die verband houden met ondersteuning in de groepen middels 
onderwijsassistenten en extra ambulante tijd van leraren. De plannen zijn voorgelegd aan de 
personeelsgeleding van de MR. 
 
De middelen (758 x € 155,55 per ll. = € 117.907) dienen in het cursusjaar 2018/2019 te worden 
besteed, wat betekent dat in 2018 ca. 5/12e van het beschikbare budget besteed mag worden en in 
2019 ca. 7/12e deel.
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Formatiebesteding en personele verplichtingen 
 
De groepsformatie wordt ingezet voor het primaire proces: het verzorgen van onderwijs in de 
groepen. Uitgangspunt is dat de formatie zodanig wordt ingezet, dat sprake is van een optimale 
bezetting per (combinatie)groep in de school gerelateerd aan het onderwijsconcept van de school. 
Hierbij is rekening gehouden met de doorlopende personele verplichtingen. De middelen voor 
zorgleerlingen en voor interne begeleiding (het nieuwe samenwerkingsverband) dienen voor de 
beoogde doelen te worden ingezet. De directie dient wel voldoende tijd in te ruimen voor de 
directietaken. 
 
Bij de voorbereiding van de formatieplanning voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende wensen 
van de medewerkers geïnventariseerd:  
• (Vrijwillige) overplaatsing (mobiliteit).  
• Het opnemen, uitbreiding c.q. beëindiging van de duurzame inzetbaarheid en/of spaarverlof.  
• Taakvermindering of volledig ontslag (op eigen verzoek, keuzepensioen).  
• Gewenste uitbreiding van de huidige (deeltijd)betrekking. 
 
Eventuele formatieve fricties op schoolniveau worden in beginsel op vrijwillige basis tussen scholen 
onderling opgelost door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) overplaatsing van medewerkers. Waar mogelijk 
wordt rekening gehouden met de aangeleverde wensen van het personeel. Gedurende de periode tot 
en met juli worden de schoolformaties verder ingevuld. 
 
Bij formatieve ruimte dient Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena rekening te houden met de 
benoemingsvolgorde zoals genoemd in bijlage IE van de CAO PO:  
a. werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing 

van het dienstverband nodig is;  
b. werknemers die in het RDDF zijn geplaatst; 
c. eigen wachtgelders in de zin van artikel 138 en 139 WPO respectievelijk artikel 132 en 133 WEC; 
d. werknemers met een tijdelijke benoeming of aanstelling ten behoeve van vervanging;  
e. werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van 

artikel 4.3 van de CAO-PO  
f. deeltijders als bedoeld in artikel 2.6 van de CAO-PO; 
g. werknemers die meer gewerkte uren willen laten uitbetalen. 
 
De werkgever kan vacatures ook invullen door het benoemen van werknemers die behoren tot de 
doelgroep van de Participatiewet. In dat geval hoeft de benoemings-/aanstellingsvolgorde, vanaf e. of 
de voorkeursbepaling van cao-artikel 2.6 lid 4 niet gevolgd te worden. 
 
Pas als er niemand meer op grond van de benoemingsvolgorde in aanmerking komt voor de vacature, 
kan de vacature aan een andere werknemer worden aangeboden. Het passeren van 
voorrangsbenoemingen kan leiden tot kortingen op de bekostiging volgens artikel 138 van de Wet op 
het Primair Onderwijs. 
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7. Huisvesting  
 
 
 
In 2018 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. In 2018 hebben we hier als 
eerste jaar uitvoering aangegeven. 
De schoolgebouwen en de schoolpleinen vormen het visitekaartje voor de huidige en de 
potentiële ouders; ze vormen het gezicht naar buiten toe. We onderkennen de samenhang tussen 
een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en leeromgeving. En de 
samenhang tussen een geordende omgeving en leerprestaties van de leerlingen. Onze gebouwen 
(scholen) en de bijbehorende schoolpleinen zijn 'sp, veilig en gedeeltelijk (al) duurzaam. Het 
onderhoud, de inrichting en de uitstraling wijzen op kwaliteit en professionaliteit. In het kader van 
onderwijsvernieuwing (m.n. zelfstandig samenwerken, groepsopdrachten etc.) en passend 
onderwijs is er in toenemende mate behoefte aan een andersoortige indeling van de scholen. Wat 
vroeger een aantal lokalen was, wordt meer en meer een gebouw met een grote hoeveelheid 
kleinere en flexibel te gebruiken, multifunctionele ruimtes. Ruimtes die gebruikt kunnen worden 
voor, onder en na schooltijd. We moeten vooral inzetten op het aanpassen van de scholen aan de 
eisen van de toekomst. Dat is niet eenvoudig, omdat niet alle scholen behoren tot het economisch 
eigendom van de stichting. We willen (daarom) in gesprek gaan met de gemeente om mee te 
denken over de eisen die we mogen (moeten) stellen aan een modern schoolgebouw. Dat vraagt 
naast visie ook om middelen en (dus) een meerjareninvesteringsplan. Gelet op de 
maatschappelijke ontwikkelingen willen we met name inzetten op duurzaamheid. We willen van 
onze gebouwen duurzame gebouwen maken, gedefinieerd vanuit de begrippen People, Planet en 
Profit. We streven naar veilige, schone en gezonde gebouwen waar het voor iedereen prettig 
(samen) werken en leren is. Gebouwen met een prettig binnenklimaat en met flexibele, 
multifunctionele ruimtes (People). We hebben de ambitie om de gebouwen zorgvuldig in te 
passen in de omgeving, om verantwoord en duurzaam om te gaan met materialen, om hergebruik 
te stimuleren en om te zorgen voor een laag en zuinig energie- en watergebruik (Planet).  
 
Tenslotte: we streven naar reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten (zie ons 
meerjarenonderhoudsplan), naar het benutten van leegstand, naar de clustering van scholen 
m.b.t. onderhoudskosten en naar het steeds vragen naar concurrerende offertes voor onderhoud 
e.d. (Profit). 
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8. Financiën  
 
 
 
8.1 Analyse van het nettoresultaat 
 
 2018 Realisatie Begroting Verschil 

Baten    
(B1) Rijksbijdragen 4.945.831 4.400.456 545.375 
(B2) Overige overheidsbijdragen 43.770 5.500 38.270 
(B3) Overige baten 119.616 14.500 105.116 

     
Totaal baten 5.109.217 4.420.456 688.761 

     
Lasten    
(L1) Personeelslasten 4.084.674 3.648.118 436.556 
(L2) Afschrijvingen 170.538 100.888 69.650 
(L3) Huisvestingslasten 305.422 262.950 42.472 
(L4) Overige instellingslasten 520.876 452.990 67.886 

    
Totaal lasten 5.081.510 4.464.946 616.564 

    
Saldo baten en lasten 27.707 -44.490 72.197 

    
Financiële baten en lasten -2.208 -1.410 -798 

    
Resultaat 25.499 -45.900 71.399      

 
Het resultaat over 2018  is een positief resultaat van € 25.499. Het wijkt € 71.399 positief af van de 
begroting 2018. Het volgende overzicht bevat een uitsplitsing van de belangrijkste afwijkingen op 
categorieniveau.  

 
Baten en Lasten: belangrijkste afwijkingen  

B1 

Personele bekostiging anders begroot, structureel.  
Extra gelden ontvangen in het kader van groei en ter vermindering van de 
werkdruk.  
LOWAN gelden en de baten  samenwerkingsverbanden  voor  passend  
onderwijs  zijn te laag begroot, incidenteel            545.375 

B2 Vergoedingen gemeenten niet goed en/of te laag begroot, incidenteel  38.270 
B3 Overige baten naast verhuur (SWV/Auris) zijn niet begroot, incidenteel  105.116 
    

L1 Hogere personele lasten a.g.v. nieuwe cao PO en verrekening uitkeringen  -436.556 
L2 Hogere afschrijvingen door meer investeringen en schonen MVA  -69.650 
L3 Kosten huisvesting vielen hoger uit door dotatie voorziening  -42.472 
L4 Hogere lasten als gevolg van investeringen in ICT   -67.886     

 
Ten opzichte van de realisatie 2017 zijn de opvallendste wijzigingen de hogere loonkosten als gevolg 
van de nieuwe cao PO, daartegenover staan de hogere inkomsten van het Rijk en het Samenwerkings-
verband en de afname van inhuur van extern personeel. 
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8.2 Financiële positie 
 

ACTIVA 2018 2017 2016 
    
Materiële vaste activa 665.331 538.973 403.005 
Financiële vaste activa 72.600 70.050 0 
Totaal vaste activa 737.931 609.023 403.005 
    
Vorderingen 289.879 258.757 402.451 
Liquide middelen 529.805 572.202 623.010 
Totaal vlottende activa 819.684 830.959 1.025.461 
    
Totaal activa 1.557.615 1.439.982 1.428.466 
    
    
PASSIVA 2018 2017 2016 
    
Algemene reserve 394.999 297.997 341.906 
Bestemmingsreserve publiek 178.319 526.006 526.006 
Bestemmingsreserve privaat 40.665 40.665 40.665 
    
Eigen vermogen 613.983 864.668 896.477 
    
Voorzieningen 375.892 41.357 87.775 
Kortlopende schulden 567.740 533.958 444.214 
    
Totaal passiva 1.557.615 1.439.982 1.428.466 

 
De boekwaarde van de materiële activa is gestegen door de gedane investeringen, tevens is de 
activalijst geschoond door activa versneld af te schrijven en vervolgens te desinvesteren.  
Ondanks het positieve resultaat is het eigen vermogen gedaald als gevolg van het oprichten van 
een voorziening onderhoud middels overdracht van middelen uit de bestemmingsreserve materieel. 
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8.3 Financiële kengetallen, investeringen en treasury 
 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
positie. Naast de waarden voor SOOLvA zoals deze gelden voor de afgelopen boekjaren, staan ook de 
signaalwaarden van de Onderwijsinspectie genoemd. 
 

Kengetal Signaalwaarde 2017 2018 
    

Liquiditeit < 1,0 1,56 1,44 
Solvabiliteit incl. voorzieningen < 30 % 62,92 % 63,55 % 
Solvabiliteit excl. voorzieningen < 30 % 60,05 % 39,42 % 
Rentabiliteit 0 % -0,70 % 0,50 % 
Weerstandvermogen 5 % - 20 % 19,05 % 12,02 %     

 
De voorziening onderhoud is tot stand gekomen middels overdracht van middelen uit de 
bestemmingsreserve materieel. Hierdoor is het Eigen Vermogen afgenomen, dit zien we tevens 
terug bij de afname van de solvabiliteit excl. voorzieningen en het weerstandvermogen.  
De kengetallen laten zien dat de vermogens- en liquiditeitspositie van SOOLvA voldoende is. 

 
Investeringen  
In het verslagjaar 2018 is geïnvesteerd in de kwaliteit van de faciliteiten: er werd in totaal voor een 
bedrag van € 296.895 geïnvesteerd in materiële vaste activa. De onderstaande tabel toont een 
onderverdeling van de gerealiseerde investeringen. 

 
Investeringen Gerealiseerd 
Technische zaken € 85.397 
OLP en apparatuur € 16.523 
ICT € 98.828 
Meubilair € 96.147 
Totaal € 296.895   

 
Treasury  
Het treasurybeleid van de stichting is eenvoudig van aard. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de 
kaders van de Regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 juni 2016, 
nr. WJZ/800938(6670). Hierin staan regels voor het beleggen en belenen van publieke middelen 
(Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2016).  
Conform deze regeling heeft SOOLVA een treasurystatuut opgesteld. In dit statuut wordt het 
treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het grootste deel van de liquide middelen 
staat op een spaarrekening van ABN AMRO, direct kwartaal sparen, met rekeningnummer NL04 ABNA 
0596 2691 88.  
De lopende rekening, genoemd ‘bestuursrekening’ met rekeningnummer NL93 ABNA 0504 8275 29 
loopt ook bij de ABN AMRO.  
De rentebaten vallen tegen als gevolg van de lage rentepercentages op uitstaande tegoeden. De 
stichting heeft geen beleggingen. De stichting is van mening dat publiek geld wordt verstrekt ten 
behoeve van het onderwijs. Het aangaan van risicovolle producten zoals beleggingen en derivaten is 
voor ons als stichting niet wenselijk en we hebben deze ook daarom niet. Er zijn geen andere financiële 
producten dan de bekende betaal en spaarrekeningen. 
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9. Toekomstperspectieven en continuïteit  
 
 
 
In deze continuïteitsparagraaf geven we aan hoe omgegaan wordt met de financiële gevolgen van 
het gevoerde en te voeren beleid. Onderstaand worden de verwachte exploitatieresultaten en de 
ontwikkeling van de vermogenspositie van SOOLvA weergegeven. Deze zijn onderdeel van de 
vastgestelde meerjarenbegroting 2019 t/m 2023.  
De rijksbaten in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de huidige leerlingenaantallen en de 
leerlingenprognose. De loonkosten zijn gebaseerd op de huidige en toekomstige begrote formatie. 

 
 
9.1 A1: Gegevensset 
 
A1. Personele ontwikkeling en aantallen kinderen 
     
  2018 2019 2020 2021 
          
Leerlingenaantallen per 1 oktober (T-1): 758  748  744  734  
          
Personele bezetting in WTF:         
          
Directie 5,50 5,50 5,50 5,50 
Onderwijzend Personeel 44,79 42,79 42,79 42,79 
Onderwijs Ondersteunend Personeel 8,19 7,19 7,19 7,19 
Management assistente + administratie 0,95 0,95 0,95 0,95 

 
 
Toelichting gegevensset met verwachte ontwikkelingen 
De personele inzet voor het schooljaar 2018-2019 is gebaseerd op teldatum 1 oktober 2017.  
De personele inzet voor het schooljaar 2019-2020 zal gebaseerd zijn op teldatum 1 oktober 2018. 
Per leerling ontvangt SOOLvA personele Rijksbekostiging (reguliere bekostiging + budget personeels- 
en arbeidsmarktbeleid + prestatiebox).  
Het College van Bestuur volgt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet.  
We zien de instroom van leerlingen verbeteren, de verwachting is dat we de dalende leerlingen- 
prognose kunnen ombuigen. 
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9.2 A2: Meerjarenbegroting 
 
 Realisatie Begroting Begroting Begroting 

 2018 2019 2020 2021 
Balans     
          Vaste Activa 737.931 764.813 764.813 764.813 
                 Immaterieel     
                 Materieel 665.331 692.213 692.213 692.213 
                 Financieel 72.600 72.600 72.600 72.600 

     
          Vlottende Activa 819.684 792.802 772.175 711.963 
                 Vorderingen 265.027 265.027 265.027 265.027 
                 Overlopende Activa 24.852 24.852 24.852 24.852 
                 Liquide Middelen 529.805 502.923 482.296 422.084 

         
Totaal Activa 1.557.615 1.557.615 1.536.988 1.476.776 

     
          Eigen Vermogen 613.983 613.983 593.356 533.144 
                 Algemene Reserve 394.999 394.999 374.372 314.160 
                 Bestemmingsreserve publiek 178.319 178.319 178.319 178.319 
                 Bestemmingsreserve privaat 40.665 40.665 40.665 40.665 
                  
         Voorzieningen 375.892 375.892 375.892 375.892 
         Langlopende schulden 0 0 0 0 
         Kortlopende schulden 567.740 567.740 567.740 567.740 

         
Totaal Passiva 1.557.615 1.557.615 1.536.988 1.476.776 

     
Staat/Raming van Baten en Lasten     
         Baten 5.109.217 4.967.575 4.923.630 4.897.020 
                 Rijksbijdrage 4.945.831 4.904.900 4.860.955 4.834.345 
                 Overige overheidsbijdragen+subsidies 43.770 8.900 8.900 8.900 
                 Overige baten 119.616 53.775 53.775 53.775 

     
        Lasten 5.081.510 4.966.415 4.943.097 4.956.072 
                Personeelslasten 4.084.674 4.063.999 4.054.113 4.075.235 
                Afschrijvingen 170.538 109.673 96.241 88.094 
                Huisvestingslasten 305.422 329.844 329.844 329.844 
                Overige instellingslasten 520.876 462.899 462.899 462.899 

     
        Saldo Baten en lasten 27.707 1.160 -19.467 -59.052 

     
        Saldo financiële bedrijfsvoering -2.207 -1.160 -1.160 -1.160 

         

        Totaal resultaat 25.499 0 -20.627 -60.212 
 
 
In de meerjarenbalans wordt er van uitgegaan, dat het resultaat het effect in de vlottende activa 
(kasstroommutatie) bepaalt. Het eigen vermogen neemt af dan wel toe als gevolg van de verwachte 
resultaten in de jaren 2019-2021. 
Voor 2019 zijn de verwachte investeringen minus de afschrijvingen verwerkt in de mutatie Materiële 
Vaste Activa. Voor de overige jaren gaan we er vooralsnog vanuit dat de investeringen gelijk zijn aan 
de afschrijvingen. 
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9.3 Risicomanagement en interne beheersing 
 
SOOLvA voert nog onvoldoende risicomanagement uit.  
Om in control te komen heeft de voorzitter College van Bestuur  de volgende prioritering 
aangebracht:  
1. Het opstellen van een realistische meerjarenbegroting  
2. Het opstellen van een planning en control cyclus  
3. Het structureel bespreken van de management rapportages met betrekking tot de formatie 

(maandelijks) en de exploitatie (kwartaal). 
 
In 2018 is er een planning en control cyclus verbeterd, mede dankzij een goede administratie en 
rapportagetool. 
De planning & control cyclus is van groot belang voor een professionele sturing op resultaat en op 
liquiditeit. De managementrapportage is in 2018 verbeterd, waarbij een analyse van de afwijking van 
het begrote resultaat nader is toegelicht en een prognose is opgenomen. Hierdoor krijgt zowel het 
CvB als de RvT beter inzicht in de lopende verplichtingen en de financiële consequenties van de 
genomen besluiten. Verder verdient het opstellen van een contractadministratie verdient meer 
aandacht. Dit zal als project in 2019 opgepakt worden. In 2018 is gestart met kwartaalgesprekken 
tussen CvB en de directeur. De schooldirecteur zal dan verantwoording moeten afleggen over 
thema’s als onderwijsresultaten, financiële resultaten, ziekteverzuim en facilitaire zaken. Hiermee 
krijgt het CvB meer grip op de processen op de scholen en kan bijsturen en/of ingrijpen indien nodig  
Om risico’s inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen, gaat SOOLvA in 2018 
periodiek een risicomatrix opstellen. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact, de 
kans en het soort risico, gekoppeld aan de doelen uit het Strategisch Beleidsplan. De risicomatrix 
wordt drie keer per jaar bijgewerkt in het kader van de P&C-cyclus, als onderdeel van de 
monitorrapportage.  
Op basis van de risicoanalyse, worden maatregelen genomen en/of wordt (aanvullend) beleid 
ontwikkeld. Deze beheersingsmaatregelen zijn vooral gelegen in nauwe monitoring van de voortgang 
en (bij)sturing door management en/of proceseigenaar. Per risico wordt daarbij inzichtelijk gemaakt 
of dit wordt geaccepteerd, beperkt of geëlimineerd.  
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Daarnaast is in 2018 een SWOT-analyse opgesteld. Hieruit blijken de belangrijkste strategische 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 
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Risicoparagraaf 
 
Om een gezonde beleidsvoering mogelijk te maken, dient een schoolbestuur te beschikken over 
voldoende reserves om toekomstige uitgaven te dekken. De hoogte van de benodigde reserves is 
afhankelijk van mogelijke risico’s die de organisatie loopt. De volgende risico’s zijn geïdentificeerd 
op het gebied van personeel. Na risico-identificatie dienen de posten te worden geanalyseerd (kans 
en impact inschatting), waarna risicomanagement in gang wordt gezet. Daarin worden de keuzes 
hoe om te gaan met de risico’s vastgelegd en gekwantificeerd en vervolgens bewaakt. 
 
Het bestuur heeft de onderstaande maatregelen getroffen om de personele risico’s te beperken/ te 
vermijden. 
 

Geïdentificeerd risico Risicoanalyse 
Daling aantal leerlingen 
Directeuren hadden in 2018 krimp 
verwacht. 

Personele krimp wordt vooralsnog opvangen door 
natuurlijk verloop van het personeelsbestand. 
Als het leerlingenaantal in een korte periode 
terugloopt, kan een  bestuur  worden  geconfronteerd  
met  boventallige formatie, waarvan de loonkosten 
niet door het ministerie worden betaald. De komende 
jaren zal het personeelsbestand afnemen door 
beëindiging van tijdelijke aanstellingen. Dit zal het CvB 
continue als aandachtspunt meenemen. 

Ontwikkeling 
lumpsumbekostiging in 
verhouding tot personele lasten 
Hier ontstaat de volledige 
afhankelijkheid van de overheid. 
Risico wordt laag ingeschat. 

Het  is  niet  vanzelfsprekend  dat  alle  stijgingen  in  
de landelijke loonkosten worden gedekt door 
verhogingen in de lumpsumvergoeding. De indexering 
is gekoppeld aan de ontwikkeling  van de  landelijke  
arbeidskosten  in  de collectieve sector (niet specifiek 
het PO). Stijgingen in premies worden meestal pas 
later, na het vaststellen van de 
begroting bekend. De uiteindelijke, definitieve, 
bekostiging wordt pas laat bekend, na de start van het 
betreffende schooljaar. 

Ontslag 
Hoog, we zien maandelijks instroom- 
toetsen uit 2012/2013 terugkomen. 
Dossieropbouw is er niet of nauwelijks 
en een instroomtoets is na zoveel jaar 
lastig te doen. 

 
Ontslag brengt vaak kosten met zich mee. 
Werkloosheiduitkeringen kunnen op een bestuur 
drukken als een aanvraag niet door de instroomtoets 
komt. Een bestuur zal procedurekosten (opbouw 
dossier, juridische kosten) moeten maken. In sommige 
gevallen kan personeel afvloeien via een 
outplacement en/of bijscholing. Het uitkeren van een 
ontslagvergoeding wordt door het ministerie in 
principe gezien als een onrechtmatige besteding van 
de personele bekostiging en kan worden 
teruggevorderd, tenzij hiermee een kostbaar juridisch 
traject wordt voorkomen en de hoogte niet 
bovenmatig is (met als ijkpunt de kantonrechters 
formule). 
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Geïdentificeerd risico Risicoanalyse 
Betaald ouderschapsverlof 
Dit is een laag risico 

Een ouder heeft per kind recht op betaald 
ouderschapsverlof. De kosten voor het bestuur bedragen 
gemiddeld ruim € 7.000,- per volledig verlof. Dit betreft 
dus alleen de extra loonkosten i.v.m. het verlof. 

Functiedifferentiatie 
Dit is een laag risico 

Kosten van functiedifferentiatie hangen af van de keuze 
voor zwaardere of lichtere functies. 

Beloningsdifferentiatie 
Dit is een laag risico 

Een beloning kan worden gegeven in de vorm van tijd, 
geld of faciliteiten. Een eenmaal gegeven beloning leidt 
in veel gevallen tot blijvende extra beloning. 

 
 
Sommige personele risico’s zijn niet te vermijden en kunnen de stichting overkomen. Daarom is het 
van belang voldoende reserve aan te houden om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. 
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9.4 Verslag van de Raad van Toezicht 
 
De RvT van SOOLvA houdt toezicht op de scholenorganisatie van SOOLvA.  
Goede kwaliteit van onderwijs is het belangrijkste uitgangspunt. SOOLvA wil kinderen zo toerusten 
dat ze goed voorbereid naar het voorgezet onderwijs kunnen gaan. Dat doet SOOLvA door onder 
andere in te zetten op digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Ook 
willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij door hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te 
vergroten. SOOLvA zet in op het bijbrengen van sociale competenties en democratisch burgerschap. 
En tot slot willen we kinderen leren samenwerken. Beoogd wordt met deze uitgangspunten dat 
kinderen impact gaan maken en een bijdrage zullen leveren aan de leefomgeving, het vergroten van 
de duurzaamheid en tolerantie. Daarmee geeft SOOLvA nadrukkelijk vorm aan de eigen (openbare) 
identiteit.  
  
Alles wat aan dit jaarverslag ten grondslag ligt en het jaarverslag zelf, is getoetst en goedgekeurd 
door de RvT. Daarmee hebben wij getoetst of de organisatie zich adequaat kwijt van haar taak om 
kwalitatief goed onderwijs te garanderen.   
  
De RvT heeft haar taken in 2018 in onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Er hebben zich geen situaties 
van belangenverstrengeling voorgedaan. SOOLvA zal de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, die in 
2017 tot stand kwam. 
In 2018 heeft de RvT zich naast de financiële situatie van SOOLvA, die continue aandacht verdient, gericht op de 
zaken die voor de voortgang van SOOLvA van strategisch belang zijn. Zo is er gekeken welke toekomstscenario’s 
voor de continuïteit van SOOLvA passend kunnen zijn en is dit met diverse stakeholders samen opgepakt. De RvT 
heeft ingestemd met o.a. de begroting, bestuursformatieplan de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag 
over 2018. Middels managementrapportages is de RvT steeds meegenomen in de actuele stand van zaken en de 
forecast over het resultaat. De besteding van de rechtmatig verkregen middelen is doelmatig en transparant. De 
RvT heeft geen overtredingen van wet- en regelgeving geconstateerd. In 2018 is het proces ter vernieuwing van 
het strategisch meerjarenbeleid opgestart. In januari 2018 is er een nieuwe accountant voor SOOLvA. Na het 
uitzetten van een offerte traject en selectie van de aanbiedingen, heeft de RvT DVE accountants benoemd als 
extern accountant. Jaarlijks wordt tijdens de zelfevaluatie van de RvT de code voor goed bestuur besproken en 
wordt er door de leden van de RvT op gereflecteerd. Tussen de formele vergaderingen bespreekt de voorzitter 
van het College van Bestuur de voortgang op de diverse beleidsterreinen met de Raad van Toezicht.  
Tot slot: de RvT waardeert enorm de inzet van ouders, medewerkers, MR’en en GMR, 
bestuursbureau en CvB om leerlingen uit Altena een goede en constructieve schoolperiode te geven.  
  
De Raad van Toezicht bestaat eind 2018 uit de volgende personen: 

  
• 

 
Mevrouw D. van Gammeren - voorzitter Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer D.R. Jethoe 

 
- vice voorzitter Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer N. Kamphuis 

 
- lid Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer C. van Wettum 

 
- lid Raad van Toezicht 

 
• 

 
Mevrouw B. Kralendonk 

 
- lid Raad van Toezicht 

 
• 

 
De heer R. van der Pijl 

 
- lid Raad van Toezicht 

 
Honorering Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
 
Inzicht in het toezicht en werkgeverschap van het College van Bestuur/Voorzitter College van Bestuur   
In het jaar 2018 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:  
• Jaarplan en begroting 2019  
• Meerjarenbegroting 2019-2021  
• Bestuursformatieplan 2018-2019  
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• Schoolontwikkeling en kwaliteitsmonitoring  
• Jaarverslag 2017  
• Bespreking accountantsverslag jaarrekening met accountant  
• Accountant verlenging  
• Onderzoek toekomstperspectieven 
• Gemeentelijke overleggen 
 
 


