
Bestuursverslag 
2019 



 

Algemeen 



 3 

Iedere dag mocht er op onze school les-

gegeven worden en 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. 

 

Algemeen 

De Rehobothschool is een Zelfstandig On-

derdeel van een Kerkgenootschap (ZOK) 

van de Gereformeerde Gemeente Tricht-

Geldermalsen. De vereniging is statutair 

gevestigd in Geldermalsen en staat offici-

eel ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel. De Rehobothschool heeft ANBI-

status verkregen. 

 

Schoolleiding  

De dagelijkse leiding van de school is in 

handen van de schoolleider, de heer 

P. Dirksen. Hij is belast met de algehele 

leiding van de school. Hij wordt hierbij 

ondersteund door twee teamleiders, de 

heren P.J. Ebbers en F.T. Hol. Samen vor-

men zij het leidinggevendenteam. Over de 

voortgang van het beleid doet de school-

leider maandelijks verslag aan het be-

stuur. Daarbij komen alle ontwikkelingen 

betreffende onderwijs, leerlingen, perso-

neel en algemene zaken 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 2019 

hebben er geen wisselingen van bestuurs-

leden plaatsgevonden. Het dagelijks be-

stuur vergadert voorafgaande aan de be-

stuursvergadering. In 2019 is tien keer 

vergaderd. De Rehobothschool hanteert 

voor de organisatie en het functioneren 

van het bestuur de Code Goed Bestuur van 

de PO-Raad. De kerkenraad blijft als ge-

heel eindverantwoordelijke, maar het for-

mele toezicht is gedelegeerd aan een Raad 

van Toezicht. In 2019 bestond de Raad 

van Toezicht uit vijf personen, die op con-

structieve wijze hebben samengewerkt en 

toezicht hebben gehouden op de ontwik-

kelingen 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 

vaardigheden als lezen, schrijven en 

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.  



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 ta-

ken en bevoegdheden in het Bestuursverslag. 

 

Verantwoordelijkheid bestuur en toezicht 

De Raad van Toezicht is belast met het intern toezicht 

op het bestuur van de Rehobothschool. De kerken-

raad van de Gereformeerde Gemeente te Tricht-

Geldermalsen is als geheel eindverantwoordelijk, 

maar heeft het formele toezicht gedelegeerd aan de 

Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 

vijf leden die benoemd zijn door de genoemde ker-

kenraad en behoren tot de (Oud) Gereformeerde 

Gemeenten (in Nederland). De leden zijn, in 

alfabetische volgorde: 

 

●  de heer C. Boer (2e voorzitter) 

●  de heer A. Bouman (notulist) 

●  de heer M.H. van Doorn 

●  de heer M.A. Duel 

●  de heer A.M.C. Westeneng (1e voorzitter) 

 

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn periodiek 

aftredend volgens een daarvoor opgesteld rooster. In 

de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn in 

2019 geen mutaties geweest. In afwijking van de 

governancecode is omwille van de privacy van de 

vrijwilligers-bestuursleden de vermelding van de 

(on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.  

 

Verantwoording en werkwijze 

De principes uit de Code Goed Bestuur, opgesteld 

door de PO-Raad, dienen als uitgangpunt bij de toet-

sing van de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk 

handelen. 

Mede gezien de organisatiestructuur en de omvang 

van de school wordt op hoofdlijnen toezicht gehou-

den. Er is aandacht voor onder andere identiteit, or-

ganisatie en personeel, onderwijs(kwaliteit), huisves-

ting, financiën en het bestuurlijk handelen in het al-

gemeen. Deze deelgebieden zijn ook verwoord in het 

toezichtskader dat in 2017 door de Raad van Toezicht 

is vastgesteld. Dit kader geeft op hoofdlijnen aan op 

welke wijze het intern toezicht wordt vormgegeven. 

Voor een goede invulling van het intern toezicht is 

informatievoorziening belangrijk. Om structuur aan 

te brengen in de informatievoorziening is een infor-

matiekalender opgesteld en met het bestuur afge-

stemd. Deze kalender geeft per beleidsterrein en per 

kwartaal aan welke documenten door het bestuur aan 

de toezichthouder worden verstrekt. Voor de toezicht-

houder belangrijke documenten zijn onder andere: 

 

rekenen staat voorop. Onze kernwaarden zijn: 

Verantwoordelijkheid, Duidelijkheid, Betrok-

kenheid, Respect en Talentontwikkeling. Voor 

de nieuwe schoolplanperiode zijn deze kern-

waarden opnieuw leidend, waarbij de focus ligt 

op talentontwikkeling van onze leerlingen in de 

meest brede zin van het woord. 

Na de voorbereidende gesprekken in 2018 en 

het opstellen van een ontwikkelteam is in juni 

2019 het Schoolplan 2019-2023 gereedgekomen 

en vastgesteld. In dit Schoolplan is rekening 

gehouden met het recht doen aan de talenten 

van iedere leerling en leerkracht. Daarnaast zal 

de organisatie aanpassingen ondergaan, waarbij 

de ontwikkeling van de leerling meer zal aan-

sluiten bij de mogelijkheden van het kind. 
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●  (strategische) beleidsdocumenten 

●  jaarrekening met bestuursverslag 

●  (meerjaren)begroting 

●  tussentijdse rapportage onderwijsresultaten 

●  schoolplan met (evaluatie van) jaarplan 

 

De Raad van Toezicht vergadert in principe vier keer 

per jaar. In het jaarlijks overleg met het bestuur is 

aandacht voor alle genoemde beleidsterreinen, de 

planning en controlecyclus, de naleving van de wette-

lijke voorschriften en het functioneren van het be-

stuur in het algemeen. Het geplande overleg met het 

bestuur in december 2019 moest worden uitgesteld 

naar 2020. 

Twee keer per jaar is er een contactmoment met de 

MR. Met de MR is gesproken over de procedure met 

betrekking tot de benoeming van bestuursleden en 

leden van de Raad van Toezicht. Ook over de rol en 

betrokkenheid van de MR daarin zijn afspraken ge-

maakt. 

In 2019 heeft elk lid van de Raad van Toezicht een 

schoolbezoek afgelegd. Daarbij worden enkele lessen 

bijgewoond en vinden ook gesprekken plaats met 

leerkrachten en de schoolleider. 

Jaarlijks neemt (een lid van) de Raad van Toezicht 

deel aan het kerkenradenoverleg. Ook is (een delega-

tie van) de Raad van Toezicht aanwezig bij de jaarlijk-

se kerstbijeenkomst, het afscheid van groep 8 en de 

jaarlijkse huishoudelijke vergadering met de ou-

ders/verzorgers. Het overleg en de contacten met het 

bestuur, de school(leiding) en de MR worden als con-

structief ervaren. 

Op basis van het geheel aan activiteiten en ontvangen 

informatie concludeert de Raad van Toezicht dat het 

bestuur naar behoren functioneert. 

 

Financiën 

In het overleg met het bestuur komt jaarlijks de finan-

ciële begroting aan de orde. Op basis van de begro-

ting, de jaarrekening, de jaarverslagen, de tussentijd-

se rapportages en de mondelinge verantwoording 

door (leden van) het bestuur is er vormgegeven aan 

het toezicht op de rechtmatige verwerving en recht-

matige en doelmatige besteding van middelen. 

Dit jaar is opnieuw aan Van Ree Accountants op-

dracht gegeven om een oordeel te geven over de 

rechtmatige verwerving en bestemming van de finan-

ciële middelen, en over de jaarrekening 2019 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 2018 zijn door de accountant geen 

significante tekortkomingen of onregelmatigheden 

geconstateerd. 

Het salaris van de schoolleider voldoet aan de richtlij-

nen van de Wet Normering Topinkomens. Dit geldt 

ook voor de bestuursleden die allen een geringe vrij-

willigersvergoeding ontvangen. De leden van de Raad 

van Toezicht ontvangen geen vergoeding. 

 

Gezamenlijk 

Binnen de diverse geledingen van de school en bij de 

aan de school verbonden kerken(raden) leeft het besef 

dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen 

om invulling te geven aan identiteitsgebonden onder-

wijs en Bijbelse vorming van de leerlingen. We hopen 

en spreken de wens uit dat de Heere ook in het toeko-

mende Zijn zegen wil schenken, tot Zijn eer en tot 

welzijn van de kinderen en allen die bij de school be-

trokken zijn.  



 

Identiteit 
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Ds. P. Mulder over 

catechismus leren: 

 

‘Het is een goede zaak dat 

in de groepen 7 en 8 de 

catechismus geleerd wordt. 

De Heere heeft ons deze 

belijdenis der kerk 

toevertrouwd. Opdat het 

navolgende geslacht die 

leren zal. 

De catechismus komt 

geheel overeen met de leer 

van Gods Woord. Let maar 

op de vele Bijbelteksten die 

erbij vermeld staan. 

Daarom is het ook 

belangrijk dat onze 

kinderen Bijbelteksten 

leren bij de catechismus. 

Want het Woord is de 

waarheid.’ 

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 vertrekpunt voor ons doen en laten in de 

school vinden wij in de Bijbel in Mattheüs 22 

vers 37 en 39: ‘Gij zult liefhebben de Heere 

uw God, met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand.’ En: ‘Gij zult 

uw naaste liefhebben als uzelf.’ Deze kern-

tekst is bij de ingang van de locatie aan de 

Laan van Leeuwenstein geplaatst. Op basis 

hiervan zijn de vijf eerder genoemde kern-

waarden geformuleerd, die leidend zijn voor 

de invulling van ons onderwijs. Door middel 

van foto’s met onderschrift zijn de kernwaar-

den uitgebeeld. Ook op andere plaatsen bin-

nen de gebouwen is de identiteit van de 

school zichtbaar gemaakt door kinderkunst-

werken waarin een verhaal uit de Bijbel is 

uitgebeeld. Het reformatorische gedachtegoed 

werkt door in alle aspecten van het schoolle-

ven en bepaalt de visie op onderwijs, kunst, 

cultuur en maatschappij. Deze visie is vastge-

legd in een identiteitsdocument, dat aan alle 

ouders is verstrekt. 

Tijdens de jaarvergadering heeft drs. L. Snoek 

met ons stilgestaan bij ‘Bijbellezen met kinde-

ren in het gezin’. Al eerder had hij met het 

personeel nagedacht over de omgang met de 

Bijbel bij kinderen. 

 

Gezamenlijk belang 

Bijna 80% van de leerlingen behoort tot de 

(Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Neder-

land). Naar verwachting zal het aantal leerlin-

gen de komende jaren licht afnemen. Alle ou-

ders die een eerste kind aanmelden, krijgen 

een gesprek met de school- en teamleider. 

Tijdens dit gesprek komt het identiteitsprofiel 

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 2019 was er, evenals in de voorgaande ja-

ren, een overleg met de kerkenraden over di-

verse identiteits- en schoolzaken. Alle kerken-

raden denken en leven actief mee. Dat wordt 

door ons erg gewaardeerd en het blijft van 

groot belang. 

De kerkenraden participeren ook in de perio-

dieke 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 2019 bezochten 572 leerlingen 

de Rehobothschool. Hun kerkelijke en geo-

grafische herkomst is als volgt: 

CGK 30     (5,2%) 

GG 263      (46%) 

GGiN 53     (9,3%) 

HHK 44      (7,7%) 

OGGiN 141      (24,6%) 

PKN 36      (6,3%) 
geen 3      (0,5%) 

Ev. Gem. 2     (0,4%) 

West Betuwe 493     (86,1%) 

Buren 32    (5,6%) 

Tiel 33     (5,8%) 

Culemborg 13     (2,3%) 

Houten 1     (0,2%) 



 

Schoolontwikkeling 
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Juf Ebbers over het 

ontwikkelteam: 

 

‘Op de Rehobothschool 

wordt het kind met zijn of 

haar eigen talenten steeds 

meer het uitgangspunt van 

ons onderwijs. We denken 

na welke gevolgen dit 

heeft voor de dagelijkse 

praktijk. Ook laten we ons 

graag inspireren door 

andere scholen. Hoe geven 

zij vorm aan de uniciteit 

van ieder kind? In groep-

jes bezoekt ons team 

collegascholen in Gelder-

malsen en omstreken. We 

zien mooie werkvormen 

die ons ideeën geven. Het 

is verrijkend dat we op 

deze manier in contact 

komen met niet-

christelijke buurscholen. ’ 

Het onderwijs is in 2019 veel in het nieuws geweest. En vaak was 

dat niet positief. De werkdruk zou te hoog zijn en het salaris te 

laag. Gelukkig werkt op onze school een zeer betrokken team dat 

dagelijks bezig is om goed onderwijs te verzorgen. 

Goed onderwijs is gericht op optimale 

ontwikkeling van kinderen, zodat zij 

later tot recht kunnen komen op een 

passende plaats in de maatschappij.  

 

Ontwikkeling van talenten 

De zoektocht om meer recht te doen 

aan talenten van leerlingen en leer-

krachten liep door in 2019. Het ont-

wikkelteam van enkele leerkrachten 

en leidinggevenden doordacht werk-

vormen en zorgde voor monitoring 

van het proces dat in gang werd gezet. 

In 2019 was er veel ruimte voor 

‘proeftuintjes’: leerkrachten die in 

kleine groepjes experimenteerden met 

werkvormen en groepssamenstellin-

gen. Zo kon zonder vastgelegde 

afspraken gezocht worden naar mo-

menten waarop kinderen op andere 

manieren leerden. 

 

Evalueren en reflecteren 

Veranderen om het veranderen is niet 

goed. Wanneer er geëxperimenteerd 

wordt met andere werkvormen, moet 

er goed geëvalueerd worden. Hoe ging 

het? Wat was de winst? Hoe kan het 

beter? Daarbij moeten ook steeds re-

flectievragen worden gesteld. Wat 

betekent het voor mijn rol als leer-

kracht? Doen we de kinderen vol-

doende recht? Wat betekent het voor 

de rust in de klas? 

Het is mooi dat op veel geplande én 

ongeplande momenten het gesprek 

daarover ging. Het gaat immers altijd 

om mensen, medewerkers en kinde-

ren. Schoolontwikkeling is leren op de 

werkvloer! 

 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is een doorgaand pro-

ces in de jaarcyclus. In 2019 is de 

oudertevredenheidsvragenlijst van 

ParnasSys-WMK afgenomen. Ouders 

geven de school gemiddeld het cijfer 

8,5. Mooi!  

De leidinggevenden bespraken met 

een ouderpanel welke zaken mee-

genomen worden in het jaarplan 

2019-2020. 

Naast de jaarevaluatie met het team, 

werd de leerlingenvragenlijst van 

ZIEN! afgenomen, werden in het ka-

der van de gesprekkencyclus vragen-

lijsten uitgezet en vonden kindge-

sprekken plaats. Een externe audit 

van het samenwerkingsverband Ber-

séba bracht in beeld welke werkpun-

ten er op het gebied van leerlingen-

zorg lagen. Dit was ook een stimulans 

om het ‘Handboek ondersteuning’ 

samen te stellen. 



 

Onderwijs 
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Juf Soer over 

groepsoverstijgend 

rekenen: 

 

‘Elke schooldag zwaaien 

om precies vijf voor half 

tien  de deuren van alle 

groepen 6 open.  

Leerlingen vertrekken met 

een stapeltje rekenspullen 

onder de arm. Anderen 

staan al klaar om binnen 

te komen. 

Welkom in de rekenklas! 

In mijn groep werken alle 

leerlingen van groep 6 die 

op **niveau rekenen. Een 

van de voordelen daarvan 

vind ik dat de uitleg meer 

op maat gegeven kan 

worden. En... we hebben 

vaker tijd over voor een 

uitdagend rekenraadsel! ’ 

Optimale afstemming op de ontwikkelbehoefte van kinderen 

is een voortgaand proces waarin ook in 2019 verdere stappen 

zijn gezet.  

In 2019 zijn de groepen 7 gestart met 

de taalmethode Taalactief. In 2020 

zullen de groepen 8 volgen. Verder 

zijn er geen nieuwe lesmethodes aan-

geschaft, maar is er vooral gewerkt 

aan doorontwikkeling van processen. 

 

Ontwikkelingsgebieden 

Tijdens de cursusmorgens met de 

leerkrachten van groep 1 en 2 is ver-

der doorgedacht over het werken en 

leren in deze groepen, het tegemoet-

komen aan talenten van kleuters, 

enzovoort. Voor leerlingen uit groep 1 

t/m 4 met een ontwikkelingsvoor-

sprong is sinds 2019 tijd beschikbaar 

om hen in kleine groepjes extra uitda-

ging te bieden, naast het reguliere 

schoolwerk. 

Samen met Exploring English is een 

flinke stap gezet om de lessen Engels 

van Holmwood’s beter af te stemmen 

op de leerlingen die uitstromen naar 

het VMBO. Dit kon betaald worden 

vanuit de subsidie die samen met de 

Gomarus in Gorinchem was aange-

vraagd. Gezien de resultaten hiervan 

loopt aanpassing voor de lessen En-

gels van Holmwood’s voor groep 

5 t/m 7 door in 2020. 

 

Resultaten Eindtoets 

Wij hebben in 2019 weer gebruik ge-

maakt van de Centrale Eindtoets 

Basisonderwijs(CET) van het Cito, die 

in april werd afgenomen. 

De populatie leerlingen in groep 8 

kenmerkte zich in 2019 voornamelijk 

als een lichting ‘doeners’. Dat ver-

klaarde voor een belangrijk deel de 

uitslag van de CET. Deze was lager 

dan in 2018, maar vrijwel op het lan-

delijk gemiddelde. 

 

 

 

 

Het is mooi om te zien dat uiteindelijk 

de doeners én de denkers hun plaats 

vinden waar ze dienstbaar mogen zijn 

en tot hun recht komen. 

 

Uitstroom groep 8 

Jaarlijks vindt er rapportage plaats 

van de tussentijdse en eind-

opbrengsten naar het bestuur en de 

Raad van Toezicht. Met ingang van 

het schooljaar 2019-2020 zal gebruik 

gemaakt worden van het School-

rapport in Mijn Schoolplan. 

Hierin worden alle gegevens van 

ParnasSys/WMK en Ultimview 

automatisch in een document ge-

plaatst, voorzien van een analyse en 

conclusies van de leidinggevenden. 

In 2018 verlieten 78 leerlingen vanuit 

groep 8 onze school.  De uitstroom 

zag er als volgt uit:  

CET 2019 535,1 (535,7) 

CET 2018 536,5 (534,9) 

CET 2017 534,9 (535,1) 
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Juf De Wit over verlof: 

 

‘En dan begint daar mijn 

verlof! Bijkomen, wachten, 

opruimen, voorbereiden. 

Na enkele weken een 

gezonde dochter erbij! Met 

drie kleintjes is verlof nu 

een continu gebeuren. 

Voeden, slapen, opruimen, 

verzorgen... School en klas 

zijn helemaal naar de 

achtergrond verdwenen. 

Maar dan is er het kraam-

bezoek in de klas: slingers, 

cadeautjes, kinderen, 

collega’s, gezelligheid, 

verwondering... Ik ben een 

uurtje op school. Daarna 

ga ik weer naar huis. 

Voeden, slapen, opruimen, 

verzorgen... Ik knuffel 

onze baby. Fijn om straks 

weer te beginnen. Heerlijk 

om nu nog wéken thuis te 

mogen zijn!’ 

Gomarus Scholengemeenschap 
(Gorinchem en Zaltbommel) 

64 

Van Lodenstein College (Kesteren) 8 

’t Gilde (Gorinchem) 2 

De Passie (Utrecht) 2 

De Noordhoek (Gorinchem) 1 

  2017 2018 2019 

Praktijkonderwijs 1,6 %  1,3 % 

Basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg 25,8 % 26,9 % 29,5 % 

MAVO / Theoretische leerweg 32,3 % 19,4 % 21,8 % 

  
HAVO 29,0 % 34,3 % 33,3 % 

  
VWO 11,3 % 19,4 % 14,1 % 

Lek en Linge, afdeling De Lingeborgh 
(Geldermalsen) 

1 

Gastlessen 

Ter aanvulling op de eigen lessen van 

onze leerkrachten kwamen er veel 

‘specialisten’ in school om gastlessen te 

geven. Onder andere van maatschap-

pelijke organisaties als Siriz, Bartimeüs 

en Klasse Taal. Daarnaast werden aan-

vullende lessen gegeven op het gebied 

van muzikale vorming, gymnastiek, 

verkeer en jeugd-EHBO. Een jaarlijks 

terugkerende activiteit zijn de gastles-

sen van kinderboekenauteurs. In de 

projectweek in het voorjaar kreeg onze 

onderbouwlocatie bezoek van echte 

jungledieren en kamelen. 

Leer- en werkplaatsen 

Door andere groeperingsvormen, wer-

ken in groepen en individuele verwer-

king van leerstof is er ook meer vraag 

naar flexibele leer-/werkplekken. Het 

interieur van het nieuwe leerplein van 

de dependance is in 2019 gerealiseerd. 

Deze ruimte nodigt uit om in groepen 

te werken, boeken te lezen, enzovoort. 

Wij hopen dat bij de renovatie van de 

onderbouwlocatie eveneens een leer-

plein gerealiseerd kan worden. 



 

Medewerkers 
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Jelle Koemans over zijn 

‘uurtje voor de klas’: 

 

‘Een uurtje dat beslissend 

kan zijn voor twijfelaars. 

Als middelbaar scholier 

word je voor een klas 

geplaatst. Aan jou de taak 

om de kinderen iets bij te 

brengen. Ik gaf die dag 

rekenen. Natuurlijk snap 

je het zelf wel, maar om 

het tot alle kinderen te 

laten doordringen is een 

ander verhaal. De een 

begrijpt het meteen terwijl 

de ander juist een extra 

voorbeeld nodig heeft. 

Lastig om daarin balans te 

vinden. Ik heb een 

geweldige ervaring 

opgedaan. Alle kinderen 

gaven aan mij als meester 

te willen hebben... Een 

extra bevestiging om 

meester te worden! ’ 

Werkdruk en onderwijs worden vaak in één adem genoemd. Het is 

bijzonder om van onze medewerkers te horen dat het met de 

werkdruk op de Rehobothschool wel meevalt.  

Veel zaken kunnen onder schooltijd 

plaatsvinden: afstemmingsgesprekken, 

kindgesprekken, vervanging voor 

toetsafnames, collegiale consultaties, 

enzovoort. Door (lichte) terugloop van 

het leerlingenaantal dreigde dit onbe-

taalbaar te worden. De werkdrukmid-

delen worden ingezet om onze collega’s 

blijvend te faciliteren, zodat er veel 

minder kans is op beleving van werk-

druk.  

In het najaar van 2019 is een Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit-

gevoerd door een externe partij. Het is 

goed om vast te stellen dat het wel-

bevinden en de veiligheidsbeleving van 

medewerkers en kinderen goed zijn. 

Enkele zaken − zoals de beleving van 

het buitenspelen, het binnenklimaat − 

worden meegenomen in het jaarplan of 

op de agenda’s van de team-

vergaderingen. 

 

Komen, gaan en verloven 

In 2019 was er in de gezinnen van tien 

collega’s sprake van gezinsuitbreiding. 

Voor acht collega’s was vervanging no-

dig in verband met zwangerschaps-

verlof. Het is een uitdaging om alle 

vervangingen in te vullen met inval-

collega’s. Gelukkig mocht dit ook nu 

weer goed verlopen en was er sprake 

van zoveel mogelijk continuïteit voor 

de kinderen. 

In januari 2019 namen wij afscheid juf 

Van Eckeveld, die een baan vond bui-

ten het onderwijs. Omdat halverwege 

het schooljaar niet in de opvulling van 

de vacature voorzien kon worden, is 

een van de invalleerkrachten verder 

gegaan als duo-collega van juf Zondag. 

Juf Wouterse startte in maart 2019 als 

leerkracht van de instroomgroep. 

Onze school doet mee met ‘En dan ben 

je leraar’ − een campagne om het be-

roep onder de aandacht te brengen van 

studenten en eventuele zij-instromers. 

 

Medezeggenschapsraad 

Eind 2019 bestond de personeels-

geleding van de MR uit de volgende 

leerkrachten: juf Post (voorzitter), juf 

Keizer en juf Van der Spek. 

De oudergeleding van de MR bestond 

uit mevrouw Heikoop-Nijhoff 

(secretaris), de heer Toet en de heer 

Boogaard. 

 

Gesprekkencyclus 

In verband met ziekte van een van de 

leidinggevenden in 2018 vond in de 

gesprekkencyclus tijdelijk een ver-

schuiving plaats. Daardoor zijn enkele 

functioneringsgesprekken en 



 



 17 

beoordelingsgesprekken opgeschoven. 

In het schooljaar 2019-2020 is de draad 

weer helemaal opgepakt. Jaarlijks heeft 

iedere medewerker een functionerings- 

of beoordelingsgesprek. 

Hiervoor hebben we een goed werkend 

systeem ingericht in ParnasSys/WMK. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Naast de teamscholing op het gebied 

van kleuteronderwijs (groepen 1 en 2) 

en muzikale vorming (groepen 3 t/m 8) 

volgden veel collega’s individuele scho-

ling op het gebied van leren en werken, 

executieve functies, onderwijs aan doe-

ners, enzovoort. In het ontwikkelteam 

voor schoolontwikkeling stimuleren wij 

persoonlijke ontwikkeling van leer-

krachten qua leiding geven, 

presenteren, enzovoort. 

Enkele collega’s volgden scholing op het 

gebied van Engels en omgaan met be-

gaafde leerlingen. 

In 2020 zal het nascholingsbudget vrij-

wel geheel ingezet worden voor team-

scholing op het gebied van PCM 

(Process Communication Model). Deze 

methodiek geeft medewerkers veel in-

zicht in het eigen gedrag, het gedrag 

van de ander, het vermijden van of om-

gaan met conflicten en effectieve com-

municatie en stressreductie. Dit kan in 

alle verbanden van de school nuttig en 

effectief zijn. 

Twee medewerkers oriënteren zich in 

2020 op het gebied van leidinggeven in 

het primair onderwijs. 

De leidinggevenden volgden in het ka-

der van herregistratie voor het school-

leidersregister in 2019 een module 

‘Toekomstgericht onderwijs’ bij Penta 

Nova en in 2020 een traject informeel 

leren voor het thema ‘Leidinggeven aan 

verandering’. 

 

Bezinning 

De bezinningsmiddag in maart 2019 

stond in het teken van de ‘omgang met 

de Bijbel op school en in de klas’ en 

stond onder leiding van drs. L. 

(Laurens) Snoek. Het thema van de be-

zinningsmiddagen in november 2019 

en maart 2020 is: ‘De Dordtse Leer-

regels en de betekenis daarvan voor ons 

Bijbels onderwijs in deze tijd.’ Ds. J. 

Schipper, emeritus-predikant uit Scher-

penzeel, geeft mede invulling aan deze 

middagen. 

 

Beleid na uitkering en ontslag 

Er is beleid inzake beheersing van uit-

kering na ontslag. Wij proberen de 

totale omvang van de personele bezet-

ting zoveel mogelijk af te stemmen op 

de beschikbare formatie. In 2019 was 

sprake van natuurlijk verloop zonder 

gedwongen ontslagen. 



 

Leerlingen 
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Gerlinde en Aron over 

de nieuwe 

chromebooks: 

  

‘Op school hebben we 

sinds kort chromebooks. 

Eén kar voor boven en één 

voor beneden. 

We doen er van alles mee: 

Holmwood’s, rekenen, 

redactiesommen oefenen 

en Ambrasoft. 

De karren zijn voor andere 

vakken ook te reserveren. 

Pas was de code van 

beneden per ongeluk 

veranderd. 

’s Morgens zijn er vier 

chromebooks in elke klas 

voor rekenen. 

Je kunt hem als laptop en 

als tablet gebruiken. Op de 

chromebook heb je ook 

een touchpad. ’ 

Het leerlingenaantal nam iets af, namelijk van 578 in 2018 tot 572 

op de teldatum 1 oktober 2019. Op basis van de gegevens van eind 

2019 zal het leerlingenaantal dalen tot 545 in 2023.   

De komende jaren verwachten wij met 

24 groepen te werken, met telkens in 

het voorjaar een extra instroomgroep. 

 

Passend Onderwijs 

In 2019 zijn er geen leerlingen verwe-

zen naar andere vormen van onder-

wijs. Voor alle leerlingen was het 

mogelijk passend aanbod te creëren. 

Per 1 oktober 2019 hadden enkele leer-

lingen een onderwijsarrangement. 

 

Cluster 1 voor een visuele beperking: 

  1 leerling. 

Cluster 2 voor een taalontwikkel-

stoornis of auditieve beperking: 

  12 leerlingen. 

Cluster 3 voor verstandelijke of licha-

melijke beperking of langdurige ziekte: 

  5 leerlingen. 

Cluster 4 voor ernstige gedragsstoor-

nis of psychiatrische problematiek: 

  1 leerling. 

Arrangement Hoogbegaafdheid: 

  2 leerlingen. 

 

De arrangementen bieden uren bege-

leiding door externe deskundigen, ex-

tra uren voor begeleiding in de school 

en/of middelen voor aanschaf van aan-

gepaste leermiddelen en dergelijke. 

Ambulante begeleiding wordt geboden 

door Rehoboth Onderwijs & Zorg, 

Auris en Bartimeüs. 

Voor 6 leerlingen is in 2019 samen met 

de ouders gekozen voor een verlengde 

kleuterperiode. 

Er was slechts bij 1 leerling sprake van 

een doublure, in groep 3. Er is 1 leer-

ling versneld naar een volgende groep 

gegaan, van groep 1 naar 2. 

In 2019 is een gezin uitgezonden naar 

Centraal-Azië. Wij verzorgen voor twee 

kinderen uit het gezin afstandsonder-

wijs. 

 

Activiteiten voor leerlingen 

Ook in 2019 waren er veel activiteiten 

met en voor leerlingen. In het voorjaar 

was er de projectweek, met veel activi-

teiten, excursies, enzovoort. Daarnaast 

zijn er veel uitstapjes georganiseerd, 

aansluitend bij de leerstof. Veel activi-

teiten sloten aan bij ons streven naar 

culturele vorming en burgerschap. 

Er waren in het achterliggende jaar 

contacten met en activiteiten van com-

binatiefunctionarissen van gemeente 

West Betuwe, en gastlessen van de 

plaatselijke muziekvereniging, kunste-

naars, enzovoort. 

 

Enkele bovenbouwgroepen namen 

weer deel aan NLdoet. De groepen 8 
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gingen zingen in zorgcentrum Raven-

stein en een flink aantal leerlingen 

deed mee met het Groot Geldermal-

sens Dictee. De groepen 7 gingen 

naar de afvalverbranding in Weurt 

en deden weer mee met de pannen-

koekendag. Dit laatste zorgt voor een 

mooie verbinding tussen de oude en 

de jonge generatie. Veel ouderen en 

kinderen kijken naar zo’n middag 

uit! 

Voor de leerlingen en de ouders van 

groep 8 werd per groep een media-

avond georganiseerd. Dit om te wer-

ken aan bewustwording met betrek-

king tot mediagebruik. Deze avonden 

zijn voor ouders een goed moment 

om (soms voor het eerst) het gesprek 

met hun zoon of dochter aan te gaan. 

In het voorjaar was er in de groepen 

8 weer het project ‘verkiezingen’, met 

een afsluitende debatmiddag. 

Al deze activiteiten beogen de vor-

ming van maatschappelijke betrok-

kenheid en de ontwikkeling 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 

Typetuin; lessen Algemeen Muzikale 

Vorming; fluit- en vioollessen. Een 

oud-leerling verzorgde naschoolse 

lessen zelfverdediging en weerbaar-

heid. 

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. Andere kinde-

ren maken gebruik van muziekles of 

een sport, betaald door dit fonds. 

 

Activiteiten voor ouders 

Ook in 2019 werden door de MR 

twee klusmorgens georganiseerd. 

Veel klussen in en rond de school 

werden afgewerkt. Dat is voordelig 

én samenbindend. 

In het afgelopen jaar is vanuit de 

achterban van de school een derde 

zelfsturende opvoedgroep gestart. In 

het voorjaar werd een gezamenlijke 

avond belegd met Andrea van Har-

tingsveldt als spreker over ‘Omgang 

met de Bijbel in het gezin’. 

 

Afhandeling klachten 

Ons beleid is gericht op optimale 

samenwerking met ouders en andere 

betrokkenen rond de kinderen. Wij 

houden van open communicatie en 

heldere afspraken. 

Ook in 2019 kreeg onze vertrouwens-

persoon, mw. P.E.J. van de Linde, 

geen vragen of klachten van ouders 

of medewerkers.  



 

Contacten 
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Ook in 2019 stonden er weer zo’n 140 vrijwilligers voor ons klaar. 

Dit toont betrokkenheid! Zo is het onderwijs en alles wat ermee 

samenhangt ook iets van samen.  

 23 

Om de betrokkenheid en communicatie 

met ouders en externen te verbeteren, 

hebben we een nieuwe interactieve web-

site laten bouwen: rsgm.nl. Informeren 

en communiceren kregen hiermee een 

positieve impuls. 

 

Externe contacten 

Een NBSS-sportdocent verzorgde op de 

maandagen en de dinsdagmorgens weer 

gymlessen voor groepen waarvan de 

leerkracht geen gymbevoegdheid heeft. 

Verder was er weer de samenwerking 

met de medewerkers van het Team Soci-

aal van de gemeente West Betuwe. Er 

zijn voldoende uren beschikbaar om 

mee te denken tijdens afstemmings-

gesprekken, gesprekjes met kinderen en 

korte begeleidingstrajecten met ouders. 

Door een wisseling in verband met 

zwangerschapsverlof stond de begelei-

ding in 2019 wel wat onder druk. 

Medewerkers van Driestar Educatief 

hebben op diverse terreinen met ons 

meegedacht, bijvoorbeeld in het onder-

steuningsteam, voor sociaal-emotioneel 

of didactisch onderzoek en in het ont-

wikkeltraject van het kleuteronderwijs. 

Eveneens verzorgde Driestar Educatief 

een teamscholing muzikale vorming. 

Alex de Bruijn van organisatie-advies-

bureau Both & De Bruijn is onze advi-

seur voor onderwijsontwikkeling en lei-

dinggeven aan onze schoolorganisatie.  

Medewerkers van Exploring English 

hebben veel uren besteed om samen 

met de leerkrachten het Engels onder-

wijs beter af te stemmen op de leerlin-

genpopulatie. Dit is betaald uit de gel-

den van het subsidietraject PO-VO, sa-

men met de Gomarus SG. 

Evenals voorgaande jaren was onze 

school behandellocatie voor een paar 

logopediepraktijken, een praktijk voor 

kinderfysiotherapie en voor Psychomo-

torische Kindertherapie. Wekelijks is 

een dyslexiebehandelaar van Opdidakt 

uit Zaltbommel aanwezig. Het aanbod 

van deze instanties staat ook open voor 

kinderen van andere scholen. 

 

Contacten met de gemeente 

Ook in 2019 was er regelmatig contact 

met wethouders en beleidsmedewerkers 

van de gemeente op het gebied van cul-

tuuronderwijs, voor- en vroegschoolse 

educatie en onderwijshuisvesting. Wij 

hopen begin 2020 met de gemeente 

overeenstemming te bereiken over onze 

plannen voor renovatie van de onder-

bouwlocatie en verduurzaming van de 

gebouwen. 

De schoolleider participeert in de agen-

dacommissie van ‘Netwerk Jeugd en 

jongeren’ van de gemeente. 

Cor van Tilborg 

(gemeente West 

Betuwe) over 

onderwijshuisvesting: 

 

‘Sinds 1978 ben ik als 

ambtenaar onderwijs-

huisvesting betrokken 

geweest bij de aanvragen 

om bekostiging van de 

uitbreidingen van de 

Rehobothschool, zowel 

van de locatie aan de 

Anjerstraat als van de 

locatie aan de Laan van 

Leeuwenstein. 

In de die periode is er 

veelvuldig overleg gevoerd 

tussen de gemeente en 

vertegenwoordigers van de 

Rehobothschool over 

uitbreidingen en groot 

onderhoud. 

Ik heb de school zien 

groeien van zo’n ruim 300 

naar bijna 600 leerlingen.’ 



 

Financiën 
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  Balans per 31 december 2019   
        

        
  

        

 Activa 31 december 2019     31 december 2018   

                  

  Materiële vaste activa 783.131       720.408     

  Financiële vaste activa -       -     

  Totaal vaste activa   783.131       720.408   

                  

  Vorderingen 211.892       199.751     

  Liquide middelen 1.464.971       1.401.880     

  Totaal vlottende activa   1.676.863       1.601.631   

                  

  Totaal activa   2.459.994       2.322.039   

        
  

        

  Passiva               

                  

  Algemene reserve 969.140       951.926     

  Bestemmingsreserves 709.364       617.212     

  Eigen vermogen   1.678.504       1.569.138   

                  

  Voorzieningen 474.064      387.389    

 Kortlopende schulden 307.426    365.512   

  Totaal vlottende passiva   781.490       752.901   

  Totaal passiva   2.459.994       2.322.039   
                  

         

Andries van Gemerden 

over  de totstandkoming 

van de begroting: 

 

‘Namens de VGS adviseer ik 

de Rehobothschool 

bijvoorbeeld rondom de 

begroting. Ik heb hierbij als 

uitgangspunt dat alles ten 

dienste staat van goed 

onderwijs. Iedere school is 

uniek en heeft eigen 

vraagstukken. Daarom is de 

dienstverlening op maat 

gemaakt voor de 

Rehobothschool. 

Bijbelgetrouw, persoonlijk, 

betrokken en betrouwbaar. 

Die vier kernwaarden van 

de VGS zijn voor mij de 

basis waarop wij ons werk 

mogen doen. Als financieel 

adviseur maak ik de 

vertaalslag van ‘saaie, 

vervelende cijfers’ naar 

nuttige informatie.’ 

De exploitatie van de school laat een overschot zien van € 121.000. 

Ten opzichte van de begroting 2019 een mooie uitkomst. Echter 

zijn de uitkomsten vertekend door de incidentele financiering die 

ontvangen is in 2019 van het ministerie. Deze heeft betrekking op 

een eenmalige salarisbetaling die in februari 2020 heeft plaats-

gevonden. Het normale overschot in de exploitatie 2019 bedraagt 

dan ook € 8.000.  



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 2019     Begroting 2019     Realisatie 2018   

  Baten                       

  Rijksbijdragen 3.063.021       2.949.705       2.846.175     

  Overige baten 86.022       32.500       39.217     

  Totaal baten   3.149.043       2.982.205       2.885.392   

                          

  Lasten                       

  Personele lasten 2.396.566       2.429.221       2.323.982     

  Afschrijvingen 89.114       95.993       85.875     

  Huisvestingslasten 273.289       255.000       257.209     

  Overige instellingslasten 269.586       231.000       223.647     

  Totaal lasten   3.028.555       3.011.214       2.890.713   

                          

  Saldo baten en lasten   120.488      29.009 -     5.321 - 

                          

  Financiële baten en lasten   270       1.000       499   
                          

  Netto resultaat   120.758      28.009 -     4.822 - 
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Baten 

De rijksbijdragen zijn toegenomen ten opzichte 

van 2018. Het aantal leerlingen is licht afgeno-

men, maar daar staat een indexatie van de bedra-

gen tegenover. Ook zijn hogere werkdrukgelden 

ontvangen. De grote toename van de rijksbijdrage 

betreft de uitbetaling eind december ten behoeve 

van de eenmalige uitkering in 2020. 

Er is een premierestitutie BWGS ontvangen van 

ruim 34.000 euro. Dit is een verrekening over de 

afgelopen jaren. 

De rentebaten (financiële baten) namen verder af 

door daling van de rentetarieven. 

 

Verantwoording werkdrukmiddelen 

In 2019 zijn extra gelden ontvangen voor werk-

drukmiddelen. Binnen de Rehobothschool leidde 

dit na overleg met team, bestuur en MR tot inzet 

van de gelden voor vervanging van leerkrachten 

tijdens diverse gesprekken, toetsen en dergelijke. 

Ook is meer ruimte geboden voor compensatie- 

en studieverlof. Daarnaast is in 2018 een onder-

wijsondersteuner benoemd die ook de leerkrach-

ten ondersteunt. Ook het handhaven van 25 groe-

pen is hieruit gefinancierd. 

De kosten van deze gezamenlijke maatregelen 

liggen hoger dan de inkomsten en zijn voor de 

langere termijn niet onverkort te handhaven. 

Personele lasten 

De personele lasten zijn € 32.000 lager dan be-

groot. Met name door lagere inzet van personeel. 

Dit betreft vooral vervanging voor eigen rekening. 

In 2019 zijn de pensioenpremies opnieuw ver-

hoogd. 

Het ziekteverzuim in 2019 was lager dan voor-

gaand jaar. 

De overige personeelslasten zijn hoger dan be-

groot. Deze overschrijding komt onder andere 

voor rekening van de inzet derden en dotatie aan 

personele voorzieningen. 

 

Overige lasten 

De afschrijvingslasten zijn conform begroting. 

De huisvestingslasten zijn hoger uitgekomen door 

hogere energielasten en schoonmaakkosten. 

De administratie- en beheerslasten zijn binnen 

begroting. De kosten voor kopiëren en het onder-

wijsleerpakket 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. Op dit moment vindt onderzoek 

plaats naar een mogelijke opfrissing en verduur-

Kengetal (incl. privaat) Advies 
  

2019 
  

2018 

Liquiditeit 2,00 
  

5,48 
  

4,35 

Solvabiliteit 0,50 
  

0,68 
  

0,67 

Rentabiliteit nvt 
  

3,65% 
  

-12,80% 

Weerstandsvermogen 15% 
  

30% 
  

30% 

Kapitalisatiefactor max 60% 
  

67% 
  

70% 
      



                  

  Staat van baten en lasten vereniging             

                      

                      

    Realisatie 2019     Begroting 2019     Realisatie 2018   

  Baten                       

  Ouderbijdrage 12.232       7.500       12.560     

  Collecten kerken/giften 7.650       8.500       8.171     

 Leerlinggebonden activiteiten 9.290    9.000    9.059   

  Totaal baten   29.172       25.000       29.790   

                          

  Lasten                       

 Personele lasten 12.302    -    4.886   

  Representatie 1.399       1.000       1.179     

  Leerlinggebonden activiteiten 24.649       20.000       22.615     

 Lasten inzake gebouwen -    -    360.536   

  Afschrijvingen 2.413       4.000       2.413     

  Overige verenigingslasten 7       4.000       6.780     

  Totaal lasten   40.770       29.000       398.409   

                          

  Saldo baten en lasten   11,598 -     4.000 -     368.619 - 

                          

  Financiële baten en lasten   204       -       950   

                          

  Netto resultaat   11.394 -     4.000 -      367.669 -  

                      

28  



 

 29  29 

zaming van locatie Anjerstraat. De eventuele kos-

ten hiervoor zullen ten laste komen van de onder-

houdsvoorziening. In 2018 heeft de gemeente Gel-

dermalsen extra gelden beschikbaar gesteld voor 

verduurzaming van de scholen, naast de reeds eer-

der toegezegde gelden inzake renovatie. Op dit 

moment worden plannen voor de inzet van deze 

gelden uitgewerkt. 

 

Treasury 

In 2019 hebben er geen beleggingen plaatsgevon-

den in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

middelen werden overgemaakt naar een spaarre-

kening en waar mogelijk voor een jaar vastgezet in 

hoger renderende deposito’s. Er hebben zich in het 

verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorge-

daan. Bij het selecteren van een bank voor het on-

derbrengen van de spaartegoeden wordt door het 

bestuur gelet op de credit rating van de betreffen-

de bank, conform de regeling ‘beleggen en be-

lenen’ van het ministerie, en op het zoveel moge-

lijk waarborgen van een goed beheer van deze te-

goeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur 

een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt om-

gegaan 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 risi-

co’s. Een belangrijk onderdeel van het Financieel 

Beleidsplan vormt dan ook de risicoanalyse, inclu-

sief de monitoren en de bijsturingen aan de hand 

van de planning en controle cyclus. Jaarlijks wordt 

aan de hand van actuele leerlinggegevens een vijf-

jarenbegroting opgesteld met een daarmee samen-

hangende risicoanalyse. Aan de hand hiervan is 

het financieel beleid voor de toekomst aangepast. 

Op dit moment zijn geen grote risico’s en onzeker-

heden aanwezig. 

Van belang bij de ontwikkelingen van financieel 

beleid is de leerlingprognose voor de komende 

jaren. De bekostiging is hiervan immers direct af-

hankelijk. De komende jaren wordt een kleine da-

ling 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 risi-

cobeheersings- en controlesysteem geeft voldoen-

de inzicht in de stand van zaken van de financiën. 

Bestuur en management kunnen hierdoor tijdig 

maatregelen nemen om bij te sturen waar nood-

zakelijk. 

 

Internationalisering 

Binnen de Rehobothschool is op dit moment geen 

beleid ontwikkeld met betrekking tot internationa-

lisering. Ook zijn er wat dit betreft geen nieuwe 

ontwikkelingen. 

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 
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  Ontwikkeling aantal leerlingen   
           

  Schooljaar 2019 / 2020 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 / 2024   

  Teldatum 1-10-2018 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022   

 Onderbouw totaal 276 272 273 270  

  Bovenbouw totaal 302  285 291  277   

  Leerlingen totaal 578 557 564 547   
           

 

2020 / 2021 

1-10-2019 

277 

295 

572 
 

  Ontwikkeling aantal personeelsleden   
           

   2019  2021 2022 2023   

 Personeel      

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

  Onderwijzend personeel 29,94 29,61 29,07 29,07   

 Onderwijsondersteunend personeel 3,16 3,42 3,42 3,42  

 Totaal fte 34,10 34,03 33,49 33,49  

       

  Personeelsplanning op basis van       

 Aantal leerlingen per fte 16,05 16,57 16,33 16,33  

 Aantal leerlingen per fte onderwijzend personeel 18,57 18,82 18,51 18,51  
           

 

2020 

 

1,00 

30,00 

3,42 

34,42 

 

 

16,18 

19,05 
 

worden bepaald. Onderstaand overzicht laat 

zien dat het aantal leerlingen de komende jaren 

licht zal dalen. Op dit moment werkt de school 

met 25 groepen. Op basis van de lagere in-

stroom is de verwachting dat 24 groepen vol-

doende 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 Geldermalsen zal 

in 2020 of in 2021 de renovatie van de Anjer-

straat plaatsvinden. 



 

Toekomst 



Verwachting 2020 

De rijksbijdrage zal in 2020 licht toenemen 

ten opzichte van 2019. Het aantal leerlin-

gen daalt ten opzichte van het afgelopen 

schooljaar. De bijdrage per leerling is hoger 

door de indexatie en extra werkdruk-

middelen. In 2020 zal geen groeibekosti-

ging voor personeel worden ontvangen. 

De middelen voor Passend Onderwijs ne-

men in 2020 toe door de hogere vergoeding 

begeleiding en het ondersteuningsbudget 

van Berseba. 

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. Wel zal een aanvullende materiële 

bekostiging voor groei worden verwacht. 

De personeelskosten stijgen fors ten op-

zicht van de begroting 2019. De jaarlijkse 

salarisindexering en daarnaast een hogere 

salarisinschaling zorgen voor forse toena-

me van de loonkosten. De ontvangen extra 

rijksvergoedingen zijn niet afdoende voor 

de verhoging van de salarissen. 

De huisvestingslasten en de overige lasten 

zijn in lijn met voorgaande jaren. Het ge-

bruik van ict in de klas is voortdurend in 

ontwikkeling. Hierdoor is deze post toege-

nomen. 

 

Voor 2020 is € 185.000 aan investeringen 

gepland. Rekening houdend met de renova-

tie van de locatie Anjerstraat, is vervanging 

van het meubilair gepland. De overige in-

vesteringen zijn kleinere vervangings-

investeringen voor ict en leermethoden. 

 

Vanaf 2021-2023 zijn naar verwachting 

weer ict-investeringen noodzakelijk. 

 

De gevolgen van de coronacrisis voor onze 

organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te 

schatten. Voor zover wij het nu kunnen  

overzien, lijken de financiële gevolgen voor 

onze organisatie vooralsnog beperkt.  

 

Verwachtingen 2020 en verder 

De verwachtingen voor de komende jaren 

zijn oplopend negatief. De oorzaken van 

deze tekorten zijn: 

●  een dalend leerlingenaantal; 

●  de vergoeding per leerling wordt lager 

door verandering van de verhouding aantal 

leerlingen onderbouw; 

●  de afbouwregeling gelden onderwijs-

achterstanden. 

Enkele ontwikkelingen zullen echter naar 

verwachting lagere exploitatiekosten geven. 

Zo zullen de verduurzaming en de renova-

tie van de schoolgebouwen de materiële 

kosten verlagen. 

 

Deze verwachte uitkomsten dienen ons als 

bestuur alert te houden voor toekomstige 

ontwikkelingen. Begrotingen uit voorgaan-

de jaren hebben ook steeds een negatief 

ontwikkeling van de exploitatie laten zien. 

De terugloop van leerlingenaantallen gaat 

tot op dit moment niet zo snel als we enige 

jaren geleden hadden verwacht. De huidige 

monitoring van de personeelsinzet zal blij-

ven bestaan en zo nodig zal hier tijdig op 

worden geanticipeerd.  
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  Begroting Rehobothschool            

                    

                    

    
[realisatie]

2019     2020     2021   2022 2024   

  Baten                     

  Rijksbijdragen 3.063.000     3.035.000     3.015.000   3.010.000 2.925.000   

  Overige baten 86.000     27.000     27.000   27.000 27.000   

  Totaal baten 3.149.000     3.062.000     3.042.000   3.037.000 2.952.000  

                       

  Lasten                    

 Personele lasten 2.397.000   2.476.000   2.478.000   2.474.000 2.535.000  

  Afschrijvingen 89.000     91.000     88.000   91.000 79.000  

  Huisvestingslasten 273.000     269.000     269.000   269.000 269.000  

  Overige instellingslasten 270.000     239.000     239.000   247.000 239.000  

  Totaal lasten 3.029.000     3.075.000     3.074.000   3.081.000 3.122.000  

                       

  Saldo baten en lasten 120.000    13.000 -   32.000 -  44.000 170.000 - 

                       

  Financiële baten en lasten -                

                       

  Netto resultaat 120.000    13.000 -   32.000 -  44.000 170.000 - 
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2023 

 

2.999.000 

27.000 

3.026.000 

 

 

2.506.000 

87.000 

269.000 

239.000 

3.101.000 
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  Begroting balans Rehobothschool              

                      

                      

    
[realisatie]

2019     2020     2021   2022   2024   

  Activa                       

  Materiële vaste activa 783.000     877.000     857.000   826.000   772.000   

  Financiële vaste activa -     -     -   -   -   

  Totaal vaste activa 783.000     877.000     857.000   826.000   772.000  

 Vorderingen 212.000   200.000   200.000   200.000   200.000  

 Liquide middelen 1.465.000   1.320.000   853.000   915.000   874.000  

 Totaal vlottende activa 1.677.000   1.520.000   1.053.000   1.115.000   1.074.000  

 Totaal activa 2.460.000   2.397.000   1.910.000   1.941.000   1.846.000  

                         

  Passiva                      

 Algemene reserve 969.000   956.000   924.000   880.000   761.000  

  Bestemmingsreserves 710.000     607.000     607.000   607.000   607.000  

  Eigen vermogen 1.679.000     1.563.000     1.531.000   1.487.000   1.368.000  

  Voorzieningen 474.000     584.000     129.000   204.000   228.000  

  Kortlopende schulden 307.000     250.000     250.000   250.000   250.000  

  Totaal vlottende passiva 781.000     834.000     379.000   454.000   478.000  

  Totaal passiva 2.460.000    2.397.000    1.910.000   1.941.000   1.846.000  
                     

 

 

 

 

2023 

 

799.000 

- 

799.000 

200.000 

884.000 

1.084.000 

1.883.000 

 

 

836.000 

607.000 

1.443.000 

190.000 

250.000 

440.000 

1.883.000 
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hoofdgebouw 

Anjerstraat 2 

4191 KZ Geldermalsen 

 

dependance 

Laan van Leeuwenstein 6 

4191 NB Geldermalsen 

 

contactpersoon 

De heer T. Kool 

Veerstraat 3 

4181 AG Waardenburg 

  

www.rsgm.nl 

t  0345 57 11 92 

 

fotografie 

www.mardinefotografie.nl   


