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Iedere dag mocht er op onze school lesge-

geven worden en mocht Gods Woord weer 

opengaan. Van de overheid ontvangen we 

de ruimte en de financiële middelen om 

dat onderwijs gestalte te geven. Ervaren 

wij het als ouders, leerkrachten, schoollei-

ding, bestuur en toezichthouders als een 

groot voorrecht dat God ons heeft gege-

ven? Het gebed om Gods zegen en onder-

steuning is onverminderd nodig, tot Zijn 

eer en tot eeuwige zegen voor onze kinde-

ren. Mocht de Heere deze zegen uit gena-

de willen schenken en ons onderwijs als 

een middel daartoe gebruiken. 

 

Zelfstandig 

Per 1 januari 2018 is de verzelfstandiging 

van de Rehobothschool een feit. De school 

was tot eind 2017 een onderdeel van de 

Gereformeerde Gemeente Tricht-Gelder-

malsen, maar is inmiddels een Zelfstandig 

Onderdeel van een Kerkgenootschap 

(ZOK). Alle formaliteiten voor deze ver-

zelfstandiging zijn afgerond. Ook hebben 

we een nieuwe ANBI-status verkregen. 

 

Schoolleiding  

De schoolleider, de heer P. Dirksen, is be-

last met de algehele leiding van de school. 

Hij wordt hierbij ondersteund door twee 

teamleiders, de heren P.J. Ebbers en F.T. 

Hol. Samen vormen zij het leidinggeven-

denteam. Over de voortgang van het be-

leid doet de schoolleider maandelijks ver-

slag aan het bestuur. Daarbij komen alle 

ontwikkelingen betreffende onderwijs, 

leerlingen, personeel en algemene aange-

legenheden aan de orde. 

 

Bestuur en toezicht 

Het dagelijks bestuur bestaat uit vier be-

noemde leden. Daarnaast zijn zes ouders 

uit de drie plaatselijke kerken bestuurslid. 

Er wordt bestuurd op hoofdlijnen. In 2018 

is de vacature vervuld en het bestuur is 

weer op volledige sterkte. Het dagelijks 

bestuur vergadert voorafgaande aan de 

bestuursvergadering. In 2018 is tien keer 

vergaderd. 

De Rehobothschool hanteert voor de orga-

nisatie en het functioneren van het be-

stuur de Code Goed Bestuur van de PO-

raad. De kerkenraad blijft als geheel eind-

verantwoordelijke, maar het formele toe-

zicht is gedelegeerd aan een Raad van 

Toezicht. In 2018 bestond de Raad van 

Toezicht uit vijf personen, die in 2018 op 

constructieve wijze hebben samengewerkt 

en toezicht hebben gehouden op de ont-

wikkelingen binnen de school. 

 

Doel  

Naast het onderwijs uit Gods Woord, richt 

de school zich vooral op de kerndoelen 

zoals die door het Ministerie zijn voorge-

schreven. Ontwikkeling van elementaire 

Dit bestuursverslag is bedoeld als verantwoording richting de belang-

hebbenden bij onze school. Dat zijn allereerst de ouders en de kinderen. 

Daarnaast de overheid en de toezichthouders.  
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Verslag Raad van Toezicht 

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is 

de toezichthouder belast met onder andere het 

afleggen van verantwoording over de uitvoering 

van haar taken en bevoegdheden in het Bestuurs-

verslag. 

 

Verantwoording 

De principes uit de Code Goed Bestuur, opgesteld 

door de PO-Raad, dienen als uitgangspunt bij de 

toetsing van de bestuurlijke inrichting en het be-

stuurlijk handelen. Mede gezien de organisatie-

structuur en de omvang van de school wordt op 

hoofdlijnen toezicht gehouden. Er is aandacht 

voor onder andere identiteit, organisatie, onder-

wijs(kwaliteit), huisvesting, financiën en het be-

stuurlijk handelen in het algemeen. 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee 

keer per jaar. Het overleg en de contacten met het 

bestuur, de MR en in 2018 ook de onderwijsin-

specteur, worden als constructief ervaren. Niet in 

de laatste plaats worden ook de door leden van de 

Raad van Toezicht afgelegde schoolbezoeken als 

positief ervaren. In de samenstelling van de Raad 

van Toezicht zijn in 2018 geen mutaties geweest. 

Financiën 

In het overleg met het bestuur komt jaarlijks de 

financiële begroting aan de orde. In 2018 is hard 

gewerkt om het financiële tekort te beperken. Uit 

de financiële cijfers blijkt dat de school daarin is 

geslaagd. 

Dit jaar is opnieuw aan Van Ree Accountants op-

dracht gegeven om een oordeel te geven over de 

rechtmatige verwerving en bestemming van de 

financiële middelen, en over de jaarrekening 2018 

op basis van een door hen uit te voeren controle 

als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs. 

Bij de controle van de jaarrekening 2017 zijn door 

de accountant geen significante tekortkomingen 

of onregelmatigheden geconstateerd. 

 

Gezamenlijk 

Binnen de diverse geledingen van de school en bij 

de aan de school verbonden kerken(raden) leeft 

het besef dat we een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid dragen om invulling te geven aan identi-

teitsgebonden onderwijs en Bijbelse vorming van 

de leerlingen. 

vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen 

staat voorop. In 2015 zijn er kernwaarden gefor-

muleerd op verschillende beleidsterreinen. 

Daarop heeft het team enkele hoofdthema’s 

vastgesteld. In 2018 hebben binnen het bestuur 

en in samenspraak met de schoolleiding ge-

sprekken plaatsgevonden in het kader van de 

voorbereidingen van het schoolplan 2019-2023. 

Nagedacht is over de vraag of de Rehoboth-

school de kinderen nog opleidt voor de maat-

schappij van 2030. In het najaar heeft een dele-

gatie van het bestuur met het team hierover ge-

sproken. Door uitbreiding van personeel heeft 

Passend Onderwijs meer de aandacht gekregen. 

De schoolleiding geeft aandacht aan analyse en 

borging van het kwaliteitsbeleid. 



 

Identiteit 
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‘Je identiteit is op onze 

school erg belangrijk. Bij je 

sollicitatie word je bijvoor-

beeld bevraagd op je visie 

op doop en kerkverband. 

En in de klas? Doop en 

kerkverbanden komen niet 

vaak aan de orde. Wel ont-

dekken we logica bij reke-

nen en voelen we het won-

dere verschijnsel ‘moeder-

taal’, beide opkomend uit 

Gods schepping. Ook 

spiegelen we onze omgang 

met elkaar in Gods Woord. 

We zien onze gebreken. Wat 

een verademing zijn dan de 

Bijbelvertellingen over het 

leven van Christus Jezus. 

De zaligheid is immers in 

geen Ander.’ 

De Rehobothschool is opgericht voor leerlingen van wie de ouders van harte 

het reformatorisch onderwijs voorstaan. De Bijbel en de Drie Formulieren van 

Enigheid vormen de basis bij de opvoeding en vorming van leerlingen tot zelf-

standige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. 

Het grote gebod uit Mattheüs 22:37-39 vormt 

de basis voor de kernwaarden die in het 

Schoolplan 2015-2019 zijn geformuleerd. De-

ze kerntekst is bij de ingang van de locatie aan 

de Laan van Leeuwenstein geplaatst. Op basis 

hiervan zijn vijf kernwaarden geformuleerd: 

verantwoordelijkheid, duidelijkheid, betrok-

kenheid, respect en talentontwikkeling. Deze 

kernwaarden zijn leidend voor de invulling 

van ons onderwijs. Door middel van foto’s 

met onderschrift zijn de kernwaarden uitge-

beeld. Ook op andere plaatsen binnen de ge-

bouwen is de identiteit van de school zicht-

baar gemaakt door kinderkunstwerken waar-

in een verhaal uit de Bijbel is uitgebeeld. 

Het reformatorische gedachtegoed werkt door 

in alle aspecten van het schoolleven en be-

paalt de visie op onderwijs, kunst, cultuur en 

maatschappij. Deze visie is vastgelegd in een 

identiteitsdocument, dat aan alle ouders is 

verstrekt. Tijdens de jaarvergadering heeft dr. 

J.H. van Doleweerd met ons stilgestaan bij 

‘Wandelen met God in het gezin’. Met het per-

soneel had hij nagedacht over ‘de rol van de 

christelijke leerkracht’ en ‘wandelen met God 

in het klaslokaal’. Tijdens de jaarvergadering 

vertaalde hij dit thema naar de gezinssituatie. 

  

Gezamenlijk belang 

Bijna 80% van de leerlingen behoort tot de 

(Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ne-

derland). Naar verwachting zal het aantal 

leerlingen de komende jaren licht afnemen. 

Alle ouders die een eerste kind aanmelden, 

krijgen een gesprek met de school- en team-

leider. Tijdens dit gesprek komt het identi-

teitsprofiel aan de orde. Als de kennismaking 

daartoe aanleiding geeft, vindt een gesprek 

met het bestuur plaats. Afhankelijk van de 

uitkomst daarvan vindt al dan niet toelating 

plaats. In 2018 was er, evenals in de voor-

gaande jaren, een overleg met de kerkenraden 

over diverse identiteits- en schoolzaken. Er 

wordt actief door alle kerkenraden meege-

dacht en -geleefd. Dat wordt door ons erg ge-

waardeerd en het blijft van groot belang. De 

kerkenraden participeren ook in de periodie-

ke schoolbezoeken, die samen met een be-

stuurslid worden afgelegd. Dit wordt zeer op 

prijs gesteld, zowel door het schoolbestuur als 

door de leerkrachten. 

 

Herkomst leerlingen 

Op 1 oktober 2018 bezochten 578 leerlingen 

de Rehobothschool. Hun kerkelijke en geo-

grafische herkomst is als volgt:  

CGK 32     (5,5%) 

GG 262      (45,4%) 

GGiN 57     (9,9%) 

HHK 46      (8,0%) 

OGGiN 141      (24,4%) 

PKN 36      (6,2%) 
geen 2      (0,3%) 

Ev. Gem. 2     (0,3%) 

Buren 34    (6,0%) 
Culemborg 21     (3,6%) 

Houten 2     (0,3%) 

Neerijnen 32     (5,5%) 

Tiel 23     (4,0%) 

Geldermalsen 466    (80,6%) 

Juf Van Eckeveld, 

inmiddels onze oud-

collega, over identiteit:  



 

Schoolontwikkeling 
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Juf Van ’t Hof over het 

ontwikkelteam: 

 

‘Als ontwikkelteam 

houden wij ons bezig met 

het begeleiden van het 

proces van onze 

schoolontwikkeling. 

Op de studiedag zijn 

verschillende punten naar 

voren gebracht die wij 

graag anders zouden 

willen. Aan de hand van 

onze kernwaarden en het 

inspectierapport vonden 

we thema’s van waaruit we 

verder kunnen gaan 

werken. Samen met alle 

collega’s willen we 

concrete doelen bedenken. 

Ontwikkeling is een proces 

van het hele team!’ 

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. De school maakt deel uit van 

een maatschappij die met de tijd mee verandert. Wat betekent 

deze maatschappelijke verandering voor de organisatie en de in-

houd van ons onderwijs?  

Met het oog op deze vraag is in 2018 

een proces van doordenking gestart 

over de schoolontwikkeling in de ko-

mende jaren. 

 

Basisvragen 

In verband met de schoolplanperiode 

2019-2023 zijn in 2018 een paar be-

langrijke vragen geformuleerd. Lei-

den wij de kinderen nog op voor de 

maatschappij die zij over 10 à 15 jaar 

binnenstappen? Kunnen wij in groe-

pen van 25 leerlingen nog Passend 

Onderwijs op maat bieden?  

Deze vragen hebben geleid tot enkele 

brainstormsessies van leidinggeven-

den en het dagelijks bestuur. Vervol-

gens stond de studiedag met het 

team en enkele bestuursleden, in 

september 2018, in het teken van 

nadenken over de schoolontwikke-

ling in de komende jaren. 

 

Ontwikkelteam 

Wij vinden het belangrijk dat ontwik-

keling iets is van de ‘werkvloer’. 

Daarom is ervoor gekozen een ont-

wikkelteam samen te stellen waaraan 

collega’s uit de volle breedte van de 

school deelnemen. 

Deze collega’s hebben eerst de leer-

voorkeuren van de leerkrachten in 

kaart gebracht en komen met voor-

stellen voor de gewenste ontwikkel-

richting en hoe deze het beste gerea-

liseerd kan worden. 

Telkens wordt het gesprek aangegaan 

met het team tijdens de team-

vergaderingen. Gedurende het denk-

proces is er al veel ruimte om te ex-

perimenteren met bijvoorbeeld klas-

sendoorbrekende activiteiten. In de 

loop van 2019 zullen ook andere be-

trokkenen bij de school meegenomen 

worden in het proces. 

 

Kwaliteitszorg 

De Onderwijsinspectie sprak tijdens 

haar bezoek in 2018 waarderende 

woorden over de wijze waarop de 

school verankerd is in de samen-

leving, de achterban van onze school. 

Op allerlei wijze worden ouders en 

anderen betrokken bij het onderwijs. 

In 2018 zijn we overgestapt naar een 

nieuw kwaliteitszorgsysteem: van 

Integraal naar ParnasSys-WMK. Dit 

gaat ons helpen de beschikbare data 

in te zetten in schoolontwikkeling en 

verantwoording naar belanghebben-

den.  



 

Onderwijs 
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Juf In ’t Veld en 

juf Rijken over een 

‘jongensklas’: 

 

‘Als je groep bestaat uit 

een meerderheid van 

jongens, voel je als juf 

soms een spanningsveld 

om hier op een goede 

manier mee om te gaan. 

Wij hebben in de 

achterliggende jaren 

ervaren dat je als juf snel 

geneigd bent om te denken 

en te handelen vanuit je 

vrouw-zijn. Het is goed om 

je bewust te zijn dat 

jongens soms een andere 

aanpak van je mogen 

verwachten. 

Laat jongens anders leren 

dan meisjes!’ 

Ons onderwijs is inhoudelijk en organisatorisch goed uitgebouwd 

en biedt een compleet aanbod. Bijna alle kinderen kunnen het 

onderwijs op onze school volgen.  

In de komende jaren staan we voor de 

uitdaging om het onderwijs nog pas-

sender te maken voor meisjes én jon-

gens, doeners en denkers, enzovoort. 

In 2018 zijn we met alle betrokkenen 

bij de school een boeiende zoektocht 

gestart. 

 

Vakgebieden 

Na de zomervakantie is in de groepen 

4 tot 6 gestart met de taalmethode 

Taalactief in de versie voor christelijk-

reformatorisch onderwijs. Hiermee 

hebben we een kwalitatief zeer goede 

methode in huis, die onder meer qua 

differentiatievorm en software aan-

sluit bij de gebruikte rekenmethode 

Wereld in Getallen. 

Samen met de Gomarus Scholen-

gemeenschap in Gorinchem is een 

subsidieaanvraag gedaan om het vak 

Engels in groep 8 en de brugklas te 

verbeteren. Deze subsidie is toege-

kend en heeft geresulteerd in begelei-

ding door externen om onder meer de 

differentiatie in de groepen te verrij-

ken en het methodemateriaal van 

Holmwoods verder af te stemmen op 

de VMBO-leerlingen. 

 

Onderwijsverrijking 

In het voorjaar startten we in de groe-

pen 1-4 met giraffegroepen: kleine 

groepjes waarin leerlingen uitdagen-

der lessen krijgen aangeboden. Het 

aanbod vindt plaats buiten de eigen 

groep. Net als bij de leerlingen uit de 

Plusklas krijgen zij opdrachten mee 

voor in de eigen groep. De pilot is in-

middels succesvol gebleken en krijgt 

een vervolg in de volgende schoolja-

ren. De talentcommissie monitort de 

ontwikkelingen en denkt na over za-

ken als de inhoud van het verrijkings-

werk en leerstrategieën. 

 

Resultaten Eindtoets 

In april 2018 is de Centrale Eindtoets 

Basisonderwijs (CET) van het CITO 

afgenomen. Het resultaat was ruim 

boven het landelijk gemiddelde. De 

eindscores van 2016-2018, zonder 

correctie van onze leerlingenpopula-

tie, met tussen haakjes het landelijk 

gemiddelde, zijn als volgt: 

 

 

 

 

We zijn blij met deze resultaten, maar 

waar het uiteindelijk om gaat is dat 

kinderen zich optimaal ontwikkelen 

en straks een plaats in de maatschap-

pij kunnen innemen, passend bij hun 

gaven en talenten. 

 

CET 2018 536,5 (534,9) 

CET 2017 534,9 (535,1) 

CET 2016 533,0 (534,5) 
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Uitstroom groep 8 

In 2018 verlieten 67 leerlingen vanuit 

groep 8 onze school. De uitstroom zag 

er als volgt uit: 

J. van Mourik, oud-

leerling en eigenaar van 

Van Mourik Keuken & 

Interieur:    

 

‘De school nog mooier en 

functioneler maken: dat 

dacht ik toen de school-

leider mij de tekeningen 

liet zien. Prachtig! Een 

lokaal met een grote boom 

in het midden, strakke 

boekenkasten voor de 

bibliotheek en studeer-

huisjes voor de kinderen. 

Tafels en stoelen om aan 

te werken tussen de bo-

men en het fruit ... Letter-

lijk. We zijn druk bezig 

met de laatste productie-

voorbereidingen om de 

school te voorzien van een 

prachtig Betuws lokaal.’ 

Gomarus Scholengemeenschap 
(Gorinchem en Zaltbommel) 

58 

Van Lodenstein College (Kesteren) 2 

’t Gilde (Gorinchem) 4 

De Passie (Utrecht) 2 

Ida Gerhardt Academie 
(Geldermalsen) 

1 

  2016 2017 2018 

Praktijkonderwijs  1,6 %  

Basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg 28,2 % 25,8 % 26,9 % 

MAVO / Theoretische leerweg 32,8 % 32,3 % 19,4 % 

  
HAVO 23,4 % 29,0 % 34,3 % 

  
VWO 15,6 % 11,3 % 19,4 % 

Gastlessen 

In de laatste jaren is er vaker sprake 

van gastlessen door externen. Door 

inzet van externe specialisten wordt 

het onderwijsaanbod rijker. Dit betreft 

lessen op specifieke thema’s, bijvoor-

beeld: respectvol taalgebruik, jeugd-

EHBO, verkeerslessen van ANWB-

Streetwise, een verpleegkundige, enzo-

voort. Verder worden er regelmatig 

lessen gegeven door een combinatie-

functionaris van de gemeente op het 

gebied van gymnastiek, kunst en cul-

tuur. 

 

Ondersteunende materialen 

Enkele leerlingen maken gebruik van 

aangepast meubilair en aangepaste 

leermiddelen. In 2018 werd ook 

Klassencontact ingezet, een systeem 

waarmee een zieke leerling thuis kan 

meedoen en -kijken in de groep en 

vragen kan stellen. 



 

Medewerkers 
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Meester Groenewegen 

over zijn functie als 

conciërge: 

 

‘Sinds 20 augustus 2018 

mag ik conciërge zijn op 

de Rehobothschool. 

Vanuit een 

administratieve functie 

ben ik terechtgekomen in 

het dynamische 

schoolleven. 

Als aanspreekpunt voor de 

kinderen en het personeel 

fungeer ik als een spin in 

het web. 

Er komen heel veel 

verschillende soorten 

werkzaamheden voorbij. 

Vanuit dat oogpunt hoop 

ik dienstbaar te kunnen 

zijn voor de kinderen en 

het personeel.’ 

Betrokkenheid is een belangrijke kernwaarde voor onze school. 

Een team van betrokken medewerkers is waardevol. Er wordt met 

veel enthousiasme samengewerkt aan goed onderwijs. In dit hoofd-

stuk zetten we de belangrijkste zaken vanuit het team op een rij.  

In 2018 was er bij tien collega’s sprake 

van gezinsuitbreiding. Voor acht van 

hen was vervanging nodig wegens 

zwangerschapsverlof. Verder was er 

vervanging in verband met cursus-

dagen, toetsafnames, collegiale consul-

taties, enzovoort. Daarvoor hebben wij 

een tiental invalleerkrachten beschik-

baar. Deze medewerkers zijn zeer flexi-

bel en zorgen ervoor dat alles goede 

voortgang mag hebben. 

 

Komen en gaan 

In 2018 namen we afscheid van twee 

collega’s die besloten om na hun zwan-

gerschapsverlof te stoppen met wer-

ken: juf Veenendaal-Boer en juf Van 

Dijk-de Kruijf. Het IB-werk van juf 

Veenendaal is overgenomen door juf 

Keizer. Daardoor ontstond een vacatu-

re van een aantal uren remedial tea-

ching. Hiervoor is juf Hol-van Zand-

wijk benoemd als lerarenondersteuner. 

Juf Olieman, sinds haar huwelijk in 

september juf Verduyn, is vanaf de zo-

mervakantie Intern Begeleider voor de 

groepen 1. 

Onze conciërge, meester De Jongh, was 

helaas genoodzaakt vanwege zijn ge-

zondheid te stoppen met werken. 

In zijn plaats kon met ingang van het 

nieuwe schooljaar meester Groene-

wegen worden benoemd.  

In december is juf Wouterse benoemd 

om vanaf 1 april 2019 de instroom-

groep voor haar rekening te nemen. 

Onze teamleider bovenbouw kon een 

gedeelte van het jaar niet werken, maar 

was eind 2018 weer volledig hersteld. 

 

Medezeggenschapsraad 

Eind 2018 bestond de personeelsgele-

ding van de medezeggenschapsraad 

uit: juf Post (voorzitter), juf Keizer en 

juf Van der Spek. De oudergeleding 

van de MR bestond uit mevrouw Hei-

koop-Nijhoff, de heer Toet (secretaris) 

en de heer Boogaard. 

 

Functiedifferentiatie 

Met de vaststelling van de nieuwe cao 

zijn LB-functies vervallen. We hechten 

eraan om wel functiedifferentiatie toe 

te passen om zo recht te doen aan spe-

cialismen in het team. Het bestuur 

heeft in overleg met team en MR beslo-

ten om de LB-functies om te zetten in 

schaal-L11-functies. In 2018 is juf Post 

benoemd als rekencoördinator onder-

bouw. Momenteel zijn er enkele vaca-

tures voor de specialismen interne-

cultuur-coördinator, taal-lees-

coördinator bovenbouw, coördinator 

zaakvakken en rekencoördinator 
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bovenbouw. In 2019 wordt geprobeerd 

deze plaatsen in te vullen. 

 

Kwaliteitszorgsysteem 

Met ingang van augustus 2018 heeft het 

gebruik van Integraal als kwaliteits-

zorgsysteem plaatsgemaakt voor Par-

nasSys-WMK. Dit systeem wordt door 

de leidinggevenden ingericht om alle 

aspecten van de gesprekkencyclus, het 

gespreksformulier en bijvoorbeeld de 

zelfevaluatie- en feedbackvragenlijst 

digitaal te hanteren. Dit moet in 2019 

operationeel zijn. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Enkele collega’s volgen een cursus En-

gels om hun eigen vaardigheid te ver-

groten. Deze cursus wordt door ons op 

locatie aangeboden aan belangstellende 

collega’s. Zo’n twintig collega’s volgen 

jaarlijks de herhalingsmiddagen EHBO. 

In 2018 zijn enkele nieuwe BHV-ers 

opgeleid. De leidinggevenden volgen 

een module voor herregistratie van het 

schoolleidersregister. Diverse collega’s 

hebben in 2018 enkele modules 

e-learning van de Heutink-academie 

gevolgd. Verspreid over het jaar zijn 

door collega’s studiedagen gevolgd. We 

kiezen er meestal voor om met een paar 

collega’s te gaan, waarna terugkoppe-

ling plaatsvindt tijdens een teamverga-

dering. 

 

Werkdrukvermindering 

In het voorjaar stelde de overheid geld 

beschikbaar voor werkdrukverminde-

ring. Gezien de financiële situatie in 

2017 waren we van plan om te snoeien 

in het faciliteren van afstemmingsge-

sprekken onder schooltijd, collegiale 

consultaties, kindgesprekken, enzo-

voort. In overleg met het team en de 

MR is nu echter besloten om deze acti-

viteiten te faciliteren vanuit de beschik-

bare gelden voor werkdrukverminde-

ring  een grote wens van het team! 

‘Als we dit kunnen behouden, valt het 

met de werkdruk bij ons op school nog 

wel mee,’ was de conclusie. 

 

Bezinning 

De studiedag in september was de start-

dag voor de schoolplanontwikkeling. 

Daarnaast waren er weer twee bezin-

ningsmiddagen: dr. J.H. (Jan) van Do-

leweerd dacht in maart met ons na over 

de invulling van christelijk leraarschap 

en drs. L. (Laurens) Snoek belichtte in 

november het thema ‘omgang met de 

Bijbel op school en in de klas’. Laatstge-

noemde middag krijgt een vervolg in 

het voorjaar van 2019. 

 

Beleid uitkering na ontslag 

Er is beleid inzake beheersing van uit-

kering na ontslag. Wij proberen de tota-

le omvang van de personele bezetting 

zoveel mogelijk af te stemmen op de 

beschikbare formatie. Er was in 2018 

sprake van natuurlijk verloop zonder 

gedwongen ontslagen.  



 

Leerlingen 
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Janneke en 

Jonnelin, leerlingen 

uit groep 7, over 

groepsdoorbrekende 

crea-uren: 

  

‘We mochten kiezen: 

mozaïeken bij juf Zondag, 

kleien bij meester 

Buwalda, of figuurzagen 

bij meester Van Belzen. 

Je moest op een briefje 

schrijven wat je graag 

wilde. In de drie klassen 

was het een rommel. Bij 

mozaïeken gingen we 

tegels kapotslaan. Met 

houtlijm moesten we de 

stukken ergens op lijmen. 

Daarna moest je wit, zwart 

of grijs poeder met water 

mengen en op het plankje 

smeren.’ 

Ons leerlingenaantal was in 2018 stabiel. Op de teldatum 

1 oktober bezochten 578 leerlingen onze school, evenveel 

als in 2017.  

De verwachting was dat er al een lich-

te daling zou inzetten, maar door ver-

huizingen naar deze omgeving was 

daarvan geen sprake. Ook in 2019 zal 

het leerlingenaantal vrijwel stabilise-

ren. Op basis van de gegevens van 

eind 2018 zal het leerlingenaantal 

dalen tot 550 in 2022. Door de uit-

breiding van woonwijk De Plantage en 

het vestigingsklimaat in deze regio 

zouden deze aantallen echter gunsti-

ger kunnen uitpakken. 

 

Passend Onderwijs 

Het is mooi dat ons onderwijsaanbod 

voor vrijwel alle kinderen passend te 

maken is. Soms is een leerling beter af 

in een andere setting. In 2018 namen 

we afscheid van een leerling in ver-

band met de overstap naar het SBO in 

Culemborg. 

Per 1 oktober 2018 hadden 15 leerlin-

gen een arrangement voor taalontwik-

kelingsstoornis, 7 leerlingen voor 

lichamelijke-cognitieve aspecten, 4 

leerlingen voor sociaal-emotionele 

aspecten en gedrag en 1 leerling voor 

een visuele beperking. De arrange-

menten bieden begeleiding door ex-

terne deskundigen, extra uren voor 

begeleiding in de school en de moge-

lijkheid voor aanschaf van aangepaste 

leermiddelen. Ambulante begeleiding 

wordt geboden door ons samenwer-

kingsverband Berséba, door Auris en 

door Bartimeüs. 

Voor 5 leerlingen is in 2018 samen 

met ouders gekozen voor een verleng-

de kleuterperiode. 

Daarnaast bleven 3 leerlingen uit de 

groepen 3-5 nog een jaar in dezelfde 

groep. 1 leerling ging in het voorjaar 

versneld van groep 2 naar groep 3. 

 

Activiteiten voor leerlingen 

Voor en met de kinderen waren er 

veel activiteiten. In het voorjaar was 

de driejaarlijkse actiedag. Deze keer 

was de opbrengst voor de MAF. Ande-

re goede doelen die werden gesteund 

waren de Mbuma-zending en de 

Zending Gereformeerde Gemeenten. 

De collecte van de kerstbijeenkomst 

van de groepen 3-8 was bestemd voor 

Stichting Mannafields voor christelijk 

onderwijs in Schotland. 

Enkele bovenbouwgroepen namen 

deel aan NLdoet. De groepen 8 gingen 

zingen in zorgcentrum Ravenstein en 

een fors aantal leerlingen deed mee 

met het Groot Geldermalsens Dictee. 

De groepen 2-4 hebben meegedaan 

met de zwerfvuilactie. De groepen 7 

gingen naar de afvalverbranding in 
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Weurt en deden weer mee met de 

pannenkoekendag. 

Voor de leerlingen en de ouders van 

groep 8 werd per groep een media-

avond georganiseerd, voor bewust-

wording bij mediagebruik. Deze 

avonden worden erg gewaardeerd. 

We merken dat er in de gezinnen 

bewuster omgegaan wordt met het al 

dan niet aanschaffen van een smart-

phone en het maken van afspraken in 

het gezin. 

In het voorjaar was er in de groepen 

8 weer het project verkiezingen met 

een afsluitende debatmiddag. 

Al deze activiteiten beogen maat-

schappelijke betrokkenheid en ont-

wikkeling van goed burgerschap. 

Vanuit de Bijbel krijgen kinderen zo 

een basis mee voor het staan in deze 

maatschappij. 

Er waren ook naschoolse activiteiten: 

de typecursus, verzorgd door De Ty-

petuin, en muzieklessen (Algemene 

Muzikale Vorming en fluit- en viool-

lessen). 

De schoolleider fungeerde voor een 

aantal ouders als intermediair voor 

het Jeugdsport- en cultuurfonds van 

de provincie Gelderland. Enkele kin-

deren konden daardoor zwemles ne-

men, terwijl dat anders financieel 

niet haalbaar zou zijn. 

Activiteiten voor ouders 

In 2018 is twee keer een klusmorgen 

georganiseerd door de MR. Het was 

fijn en gezellig! 

Veel klussen in en rond de school 

werden afgewerkt. Dat is voordelig 

én samenbindend. Ook in 2019 zul-

len een paar klusmorgens worden 

georganiseerd. 

Een commissie vanuit de achterban 

van de school heeft het initiatief ge-

nomen om een paar opvoedgroepen 

te organiseren. Er functioneren nu 

twee zelfsturende opvoedgroepen. 

In het voorjaar van 2019 staat een 

gezamenlijke opvoedingsavond ge-

pland waarbij belangstellende opvoe-

ders welkom zijn en er mogelijk een 

derde groep kan worden gestart. 

 

Afhandeling klachten 

Ons beleid is gericht op optimale sa-

menwerking met ouders en andere 

betrokkenen rond de kinderen. Wij 

houden van open communicatie en 

heldere afspraken. 

Ook in 2018 kreeg onze vertrouwens-

persoon, mevrouw P.E.J. van de Lin-

de, geen vragen of klachten van ou-

ders of medewerkers.  



 

Contacten 
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Ook in 2018 stonden er weer veel vrijwilligers voor ons klaar. Wel 

140 ouders hebben op deze wijze van hun betrokkenheid bij de 

school blijk gegeven. Sommigen op meerdere gebieden. Zo is het 

onderwijs en alles wat ermee samenhangt iets van ons samen! 
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Externe contacten 

In 2018 begonnen we een samenwer-

king met NBSS-Sportdocent. Een vak-

leerkracht van deze organisatie ver-

zorgt de gymlessen voor groepen waar-

van de leerkracht geen gymbevoegd-

heid heeft. Helaas zijn er enkele wisse-

lingen geweest, maar we hopen dat op 

korte termijn een langdurige invulling 

gegeven kan worden aan deze gymles-

sen op maandag en de dinsdagmorgen. 

Verder was er weer de samenwerking 

met de medewerkers van het Kernteam 

van de gemeente. Er zijn voldoende 

uren beschikbaar om mee te denken 

tijdens afstemmingsgesprekken, ge-

sprekjes met kinderen en korte begelei-

dingstrajecten met ouders. Het is fijn 

dat mevrouw M. (Marjolein) Dekker 

ook in 2019 voor de gemeente West 

Betuwe onze schoolmaatschappelijk 

werker is gebleven. 

Medewerkers van Driestar Educatief 

hebben op diverse terreinen met ons 

meegedacht, bijvoorbeeld in het onder-

steuningsteam of voor sociaal-

emotioneel of didactisch onderzoek. 

De heer A. (Alex) de Bruijn van organi-

satie- en adviesbureau Principium is 

onze adviseur voor onderwijsontwikke-

ling en voor leidinggeven aan onze 

schoolorganisatie. 

Evenals voorgaande jaren was onze 

school behandellocatie voor enkele 

logopediepraktijken en een praktijk 

voor kinderfysiotherapie. 

Met ingang van september 2018 wordt 

op onze onderbouwlocatie Psycho-

motorische Kindertherapie (PMKT) 

aangeboden door Vol in Beweging uit 

Ochten.  

Logopedie en PMKT is ook beschikbaar 

voor cliënten die niet tot de achterban 

van de school behoren. Het is fijn dat 

dit brede aanbod op onze school moge-

lijk is. Ouders komen naar school om 

de behandelingen bij te wonen en kin-

deren hoeven maar even de klas uit. 

 

Contacten met de gemeente 

In 2018 was er regelmatig contact met 

een wethouder en een beleidsmede-

werker van de gemeente. Er was voor-

namelijk afstemming nodig over onze 

plannen voor renovatie van de onder-

bouwlocatie en het verduurzamen van 

onze gebouwen. De gemeenteraad 

heeft in de zomer van 2018 versneld 

geld beschikbaar gesteld voor verduur-

zaming. Ons plan daarvoor is in de-

cember door de gemeente goedge-

keurd.  

Tom van Buren, oud-

leerling en eigenaar van 

Van Buren Allround 

Service, over de 

pleinrenovatie: 

 

‘Onlangs ben ik als ZZP-er 

ingehuurd door Gebr. van 

Breda om het 

onderbouwplein te 

vernieuwen. 

Zo kwam ik aan het werk 

op het plein waar ik jaren 

geleden zelf veel 

speelplezier heb gehad. 

Ik hoop dat straks mijn 

kinderen hier ook fijn 

kunnen spelen. 

Als oud-leerling heb ik 

hier met plezier gewerkt. 

Door het vernieuwen hoop 

ik de kinderen ook weer 

veel speelplezier te geven.’ 



 

Financiën 
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  Balans per 31 december 2018   
        

        
  

        

 Activa 31 december 2018     31 december 2017   

                  

  Materiële vaste activa 720.408       542.504     

  Financiële vaste activa -       300.000     

  Totaal vaste activa   720.408       842.504   

                  

  Vorderingen 199.751       160.786     

  Liquide middelen 1.401.880       1.518.689     

  Totaal vlottende activa   1.601.631       1.679.475   

                  

  Totaal activa   2.322.039       2.521.979   

        
  

        

  Passiva               

                  

  Algemene reserve 951.926       956.748     
  Bestemmingsreserves 617.212       984.881     

  Eigen vermogen   1.569.138       1.941.629   

                  

  Voorzieningen 387.389      271.308    

 Kortlopende schulden 365.512    309.042   

  Totaal vlottende passiva   752.901       580.350   

  Totaal passiva   2.322.039       2.521.979   
                  

         

H. van Prooijen over 

verduurzaming:  

 

‘Er wordt veel gesproken 

over verduurzaming van 

de gebouwde omgeving. 

Maar hoe doe je dat nu 

concreet voor de Reho-

bothschool? Welke 

maatregelen zijn 

interessant om nu te 

nemen, passend bij een 

toekomstbestendig 

schoolgebouw? In een 

haalbaarheidsonderzoek 

heb ik dit inzichtelijk 

gemaakt voor beide lo-

caties. Op basis van dit 

onderzoek stelt de 

gemeente geld beschik-

baar waarmee we tot 

uitvoering kunnen 

overgaan. De maatregelen 

hoop ik verder uit te 

werken en met een 

installateur te realiseren.’  

De exploitatie van de school over het schooljaar 2018 is licht 

negatief afgesloten. Door de afboeking van de kosten voor de 

verbouwing in 2018 is het totaal verlies op € 372.000 uitgekomen. 

Door de besteding van de gelden inzake de verbouwing is de liqui-

diteitspositie, die in 2017 fors was verbeterd door de ontvangen 

bijdragen van de gemeente Geldermalsen, weer op het niveau van 

2016 en eerder.  



Kengetallen 

De hierna weergegeven kengetallen laten zien dat 

de Rehobothschool ruim voldoet aan de advies-

norm. De kapitalisatiefactor kent een maximale 

grens van 60%. De Onderwijsinspectie hanteert een 

signaleringsgrens van 90%, waar de school zowel 

inclusief als exclusief privaat vermogen onder ligt. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat het private 

deel van het eigen vermogen ruim 25% van het ba-

lanstotaal bedraagt. De hoge kapitalisatiefactor laat 

wel zien dat een groot deel van het kapitaal nog in-

gezet kan worden voor het onderwijs.  

                      

  Staat van baten en lasten Rehobothschool   

                      

                      

    Realisatie 2018     Begroting 2018     Realisatie 2017   

  Baten                       

  Rijksbijdragen 2.872.060       2.701.205       2.629.191     

  Overige baten 13.332       2.500       5.905     

  Totaal baten   2.885.392       2.703.705       2.635.096   

                          

  Lasten                       

  Personele lasten 2.323.982       2.176.073       2.189.893     

  Afschrijvingen 85.875       86.041       91.379     

  Huisvestingslasten 257.209       250.000       252.426     

  Overige instellingslasten 223.647       238.250       237.193     

  Totaal lasten   2.890.713       2.750.364       2.770.891   

                          

  Saldo baten en lasten   5.321 -     46.659 -     135.795 - 

                          

  Financiële baten en lasten   500       1.000       1.073   
                          

  Netto resultaat   4.821 -     45.659 -     134.722 - 
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Baten 

De rijksbijdragen zijn toegenomen ten opzichte van 

2017. Het aantal leerlingen is redelijk gelijk ten 

opzichte van het afgelopen schooljaar. De bijdrage 

per leerling is hoger door de forse indexatie, met 

name als gevolg van de cao-verhoging. 

De rentebaten (financiële baten) namen verder af 

door daling van de rentetarieven. 

 

Verantwoording werkdrukmiddelen 

In 2018 zijn extra gelden ontvangen voor werk-

drukmiddelen. In het voorjaar 2018 is over de inzet 

van deze gelden gesproken met personeel en MR. 

De gelden zijn met name ingezet voor vervanging 

van leerkrachten tijdens diverse gesprekken, toet-

sen en dergelijke. Ook is meer ruimte geboden voor 

compensatie- en studieverlof. Daarnaast is in 2018 

een onderwijsondersteuner benoemd die ook de 

leerkrachten ondersteunt.  

 

Personele lasten 

De personele lasten zijn € 150.000 hoger dan be-

groot. Deze overschrijdingen betreffen: 

 Loonsverhoging en nabetaling als gevolg van de 

cao-afspraken. Daarnaast zijn de salarisschalen 

aangepast waardoor leraren een forse salarisver-

hoging hebben ontvangen. 

 In 2018 zijn de pensioenpremies opnieuw ver-

hoogd. 

 Het ziekteverzuim in 2018 was hoger dan voor-

gaande jaren. Twee medewerkers zijn echter niet 

volledig vervangen. De loonkosten vervanging 

personeel zijn hierdoor lager uitgekomen dan 

begroot. 

De overige personeelslasten zijn hoger dan begroot. 

Deze overschrijding komt onder andere voor reke-

ning van de inzet derden en dotatie aan personele 

voorzieningen. 

 

Overige lasten 

De afschrijvingslasten zijn conform begroting. 

De huisvestingslasten zijn iets hoger uitgekomen 

door uitbreiding van het contract in verband met 

de uitbreiding. 

De administratie- en beheerslasten zijn binnen be-

groting. 

De kosten voor kopiëren en het onderwijsleerpak-

ket zijn in 2018 net boven begroting uitgekomen. 

Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door 

extra licentiekosten.  

 

Investerings- en huisvestingsbeleid 

In 2018 is in totaal voor € 27.000 geïnvesteerd. 

Enkele geplande investeringen zijn pas begin 2019 

uitgevoerd. Daarnaast is in het kader van de be-

stuursoverdracht van de kerkenraad naar het ZOK 

het onbebouwde deel van het perceel dat eigendom 

is van de kerk overgedragen aan de school. 

Kengetal (incl. privaat) Advies 
  

2018 
  

2017 

Liquiditeit 2,00 
  

4,38 
  

5,43 

Solvabiliteit 0,50 
  

0,68 
  

0,77 

Rentabiliteit nvt 
  

-12,80% 
  

10,20% 

Weerstandsvermogen 15% 
  

30% 
  

53% 

Kapitalisatiefactor max 60% 
  

70% 
  

79% 
      



                  

  Staat van baten en lasten vereniging             

                      

                      

    Realisatie 2018     Begroting 2018     Realisatie 2017   

  Baten                       

  Ouderbijdrage 12.560       7.500       12.420     

  Collecten kerken/giften 8.171       8.500       7.996     

 Leerlinggebonden activiteiten 9.059    9.000    9.888   

  Totaal baten   29.790       25.000       494.628   

                          

  Lasten                       

 Personele lasten 4.886    -    27   

  Representatie 1.179       1.300       941     

  Leerlinggebonden activiteiten 22.615       21.400       19.400     

  Afschrijvingen 2.413       4.000       2.413     

  Overige verenigingslasten 6.780       4.000       5.772     

  Totaal lasten   398.409       30.700       45.508   

                          

  Saldo baten en lasten   368,619 -     5.700 -     449,120  

                          

  Financiële baten en lasten   950       4.000       4.966   

                          

  Netto resultaat   367.669 -     1.700 -      454.086   

                      

 Gemeentelijke vergoedingen -    -    464.324   

 Lasten inzake gebouwen 360.536    -    16.955   
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Dit betreft 2.600 m2 ad € 240.000, zoals overeen-

gekomen met de gemeente Geldermalsen. 

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar een 

mogelijke opfrissing en verduurzaming van locatie 

Anjerstraat. De eventuele kosten hiervoor zullen ten 

laste komen van de onderhoudsvoorziening. In 2018 

heeft de gemeente Geldermalsen extra gelden be-

schikbaar gesteld voor verduurzaming van de scho-

len, naast de reeds eerder toegezegde gelden inzake 

renovatie. Op dit moment worden plannen voor de 

inzet van deze gelden uitgewerkt.  

 

Treasury 

In 2018 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden 

in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije mid-

delen werden overgemaakt naar een spaarrekening 

en waar mogelijk voor een jaar vastgezet in hoger 

renderende deposito’s. Er hebben zich in het verslag-

jaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het 

selecteren van een bank voor het onderbrengen van 

de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de 

credit rating van de betreffende bank, conform de 

regeling ‘beleggen en belenen’ van het ministerie, en 

op het zoveel mogelijk waarborgen van een goed be-

heer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is 

door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, 

waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze 

waarop wordt omgegaan met de regeling ‘beleggen 

en belenen’. Daarnaast is in dit statuut opgenomen 

wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.  

 

Risicobeheersing 

Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. 

Een belangrijk onderdeel van het Financieel Beleids-

plan vormt dan ook de risicoanalyse, inclusief de mo-

nitoren en de bijsturingen aan de hand van de plan-

ning en controle cyclus. Jaarlijks wordt aan de hand 

van actuele leerlinggegevens een vijfjarenbegroting 

opgesteld met een daarmee samenhangende risico-

analyse. Aan de hand hiervan is het financieel beleid 

voor de toekomst aangepast. Op dit moment zijn 

geen grote risico’s en onzekerheden aanwezig. 

Van belang bij de ontwikkelingen van financieel be-

leid is de leerlingprognose voor de komende jaren. 

De bekostiging is hiervan immers direct afhankelijk. 

De komende jaren wordt een kleine daling van het 

aantal leerlingen verwacht. Daarnaast laat op dit 

moment de begroting een structureel tekort zien. 

Gezien de toegezegde extra middelen vanuit Den 

Haag, is op dit moment de verwachting niet dat het 

tekort structureel zal zijn. Dit zal de komende 

periode gemonitord worden. 

Tussen school en administratiekantoor VGS is een 

Service Level Agreement van toepassing. Het risico-

beheersings- en controlesysteem geeft voldoende 

inzicht in de stand van zaken van de financiën. Be-

stuur en management kunnen hierdoor tijdig maat-

regelen nemen om bij te sturen waar noodzakelijk. 

 

Internationalisering  

Binnen de Rehobothschool is op dit moment geen 

beleid ontwikkeld met betrekking tot internationali-

sering. Ook zijn er wat dit betreft geen nieuwe ont-

wikkelingen. In vele vakken en vanuit de identiteit 

van de school komen allerlei aspecten met betrekking 

tot internationalisering wel aan de orde.  

 

Ontwikkeling 

Jaarlijks worden bij de deelnemende kerken de 

doopgegevens opgevraagd. Aan de hand hiervan kan 

de te verwachten instroom van leerlingen worden 

bepaald. 
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  Ontwikkeling aantal leerlingen   
           

  Schooljaar 2018 / 2019 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023   

  Teldatum 1-10-2017 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021   

 Onderbouw totaal 292 280 282 267  

  Bovenbouw totaal 286  295  285  291   

  Leerlingen totaal 578 575 567 558   
           

 

2019 / 2020 

1-10-2018 

276 

302 

578 
 

  Ontwikkeling aantal personeelsleden   
           

   2018  2020 2021 2022   

 Personeel      

 Directie 1,00 1,00 1,00 1,00  

  Onderwijzend personeel 30,98 30,51 30,51 30,51   

 Onderwijsondersteunend personeel 3,42 3,48 3,48 3,48  

 Totaal fte 35,40 34,99 34,99 34,99  

       

  Personeelsplanning op basis van       

 Aantal leerlingen per fte 16,33 16,43 16,20 15,95  

 Aantal leerlingen per fte onderwijzend personeel 18,66 18,85 18,58 18,29  
           

 

2019 

 

1,00 

31,44 

3,48 

35,92 

 

 

16,09 

18,38 
 

Onderstaand overzicht laat zien dat het aantal 

leerlingen de komende jaren licht zal dalen. 

Gezien de instroom in voorjaar 2019 is echter 

besloten om het schooljaar 2019-2020 te star-

ten met een 25e groep. Op basis van de lagere 

instroom in de jaren erna is de verwachting dat 

er 24 groepen nodig zijn met ingang van het 

schooljaar 2020-2021. 

Als gevolg van de ontwikkelingen van het re-

sultaat en de verwachte investeringen zullen 

de balans en de reserves de komende jaren 

een vermindering van liquiditeit laten zien. 

De investeringen zijn in 2018 hoger dan de 

jaarlijkse afschrijvingen. Daarnaast zal de 

uitbreiding plaatsvinden. In de jaren 2019 en 

2020 worden geen grote investeringen ver-

wacht. Afhankelijk van de beschikbaarheid 

van de middelen van de gemeente Gelder-

malsen zal in 2020 of in 2021 de renovatie 

van de Anjerstraat plaatsvinden. 



 

Toekomst 



Verwachting 2019 

De rijksbijdrage zal in 2019 toenemen ten 

opzichte van 2018. Het aantal leerlingen 

blijft gelijk ten opzichte van het afgelopen 

schooljaar. De bijdrage per leerling is ho-

ger door de forse indexatie, met name als 

gevolg van de cao-verhoging. Een bedrag 

voor groeibekostiging kunnen we tege-

moetzien in 2019. 

De middelen voor Passend Onderwijs ne-

men licht toe door de jaarlijks hoger wor-

dende vergoeding begeleiding en het on-

dersteuningsbudget van Berseba. 

De bedragen voor zorgarrangementen zijn 

hoger door meer arrangementen 

voor cluster 2- en 3-leerlingen.  

De bijdrage materiële instandhouding is 

toegenomen door indexatie van de bedra-

gen. Al vele jaren zijn de ontvangen bedra-

gen voor materiële instandhouding niet 

voldoende ter dekking van de materiële 

kosten. 

In het schooljaar 2018-2019 is ons, samen 

met de Gomarus Scholengemeenschap, een 

subsidie voor verbetering Engels toege-

kend. 

De personeelskosten stijgen fors ten op-

zichte van de begroting 2018 door de 

jaarlijkse salarisindexering en een hogere 

salarisinschaling. De ontvangen extra rijks-

vergoedingen zijn niet afdoende voor de 

verhoging van de salarissen. 

De huisvestingslasten en de overige lasten 

zijn in lijn met voorgaande jaren. De toena-

me van kosten voor leermiddelen is tot 

staan gebracht. 

Voor 2019 is € 138.000 aan investeringen 

gepland. De inrichting van de uitbreiding 

en de vervanging van speeltoestellen zijn 

doorgeschoven vanuit 2018. De overige 

investeringen zijn kleinere vervangings-

investeringen voor ict en leermethoden.  

Vanaf 2021-2022 zijn naar verwachting 

weer ict-investeringen noodzakelijk. 

 

Verwachtingen 2020 en verder 

De verwachtingen voor de komende jaren 

zijn oplopend negatief. De oorzaken van 

deze tekorten zijn een licht dalend leerlin-

genaantal. De verhouding tussen het aantal 

leerlingen onderbouw en bovenbouw ver-

andert hierdoor. Dit leidt tot een lagere 

vergoeding per leerling. Ook de afbouw van 

gelden voor onderwijsachterstanden leidt 

tot een jaarlijkse lagere rijksvergoeding. 

We zien daarnaast de kosten voor perso-

neel verder stijgen. 

Deze verwachte uitkomsten dienen ons als 

bestuur alert te houden voor toekomstige 

ontwikkelingen. Begrotingen uit voorgaan-

de jaren hebben ook steeds een negatieve 

ontwikkeling van de exploitatie laten zien. 

De terugloop van leerlingaantallen gaat tot 

op dit moment niet zo snel als we enige ja-

ren geleden verwachtten, vooral door de 

nieuwbouw in de Plantage. We verwachten 

dan ook dat het leerlingaantal weer zal toe-

nemen. 

Daarnaast zullen door verduurzaming en 

renovatie van de gebouwen de kosten voor 

huisvesting de komende jaren fors dalen.  
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  Begroting Rehobothschool            

                    

                    

    
[realisatie]

2018     2019     2020   2021 2023   

  Baten                     

  Rijksbijdragen 2.872.000     2.945.000     2.936.000   2.909.000 2.900.000   

  Overige baten 13.000     32.000     3.000   3.000 3.000   

  Totaal baten 2.885.000     2.977.000     2.939.000   2.912.000 2.903.000  

                       

  Lasten                    

 Personele lasten 2.324.000   2.427.000   2.465.000   2.476.000 2.538.000  

  Afschrijvingen 86.000     96.000     96.000   86.000 78.000  

  Huisvestingslasten 257.000     255.000     255.000   230.000 200.000  

  Overige instellingslasten 224.000     231.000     222.000   222.000 222.000  

  Totaal lasten 2.891.000     3.009.000     3.038.000   3.014.000 3.038.000  

                       

  Saldo baten en lasten 6.000 -   32.000 -   99.000 -  102.000 135.000 - 

                       

  Financiële baten en lasten 1.000     1.000     1.000   1.000 1.000  

                       

  Netto resultaat 5.000 -   31.000 -   98.000 -  101.000 134.000 - 
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  Begroting balans Rehobothschool              

                      

                      

    
[realisatie]

2018     2019     2020   2021   2023   

  Activa                       

  Materiële vaste activa 720.000     762.000     761.000   735.000   699.000   

  Financiële vaste activa -     -     -   -   -   

  Totaal vaste activa 720.000     762.000     761.000   735.000   699.000  

 Vorderingen 200.000   200.000   200.000   200.000   200.000  

 Liquide middelen 1.402.000   1.324.000   937.000   681.000   879.000  

 Totaal vlottende activa 1.602.000   1.524.000   1.137.000   1.172.000   1.079.000  

 Totaal activa 2.322.000   2.286.000   1.898.000   1.907.000   1.778.000  

                         

  Passiva                      

 Algemene reserve 952.000   921.000   823.000   722.000   483.000  

  Bestemmingsreserves 617.000     617.000     617.000   617.000   617.000  

  Eigen vermogen 1.569.000     1.538.000     1.440.000   1.339.000   1.100.000  

  Voorzieningen 388.000     498.000     208.000   318.000   428.000  

  Kortlopende schulden 365.000     250.000     250.000   250.000   250.000  

  Totaal vlottende passiva 753.000     748.000     458.000   568.000   678.000  

  Totaal passiva 2.322.000    2.286.000    1.898.000   1.907.000   1.778.000  
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contactpersoon 

De heer T. Kool 

Veerstraat 3 

4181 AG Waardenburg 

 

fotografie 

www.mardinefotografie.nl   

   hoofdgebouw 

   Anjerstraat 2 

   4191 KZ Geldermalsen 

 

   dependance 

   Laan van Leeuwenstein 6 

   4191 NB Geldermalsen 

 

   www.rsgm.nl 

   t  0345 57 11 92 


