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Algemene informa�e van de schoolleiding

Leerlingen:

Op 1 oktober 2021 werd de school bezocht door 561 leerlingen. Dit was een s�jging van vijf 
leerlingen t.o.v. 1 oktober 2020. Op basis van het aantal geboortes in de achterban van de 
school verwachten wij dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel rond 550 leerlingen 
zal zijn. Wij hopen dat er financiële ruimte is om blijvend met 24 groepen te kunnen werken.
Eind 2021 hebben wij afscheid genomen van één van onze kleuters. Binnen de speciale 
voorziening van Dagbehandeling Jonge Kind in Ochten kan beter tegemoet gekomen worden 
aan haar ontwikkelbehoe�en. Verder vonden er geen verwijzingen plaats en konden in 2021 
alle kinderen Passend Onderwijs op onze school volgen.
Wat ac�viteiten voor en met leerlingen betre� was het door corona een sober jaar. De 
schoolreizen hebben we geannuleerd en een alterna�ef geboden, op school of in de 
omgeving. Het schoolkamp voor groep 8 kon in aangepaste vorm doorgaan. Op beperkte 
schaal zijn gastlessen gegeven door externen. Door de coronasitua�e was het regelma�g 
moeilijk om alle groepen naar school te laten komen.Het aantal invalleerkrachten is beperkt. 
Soms moesten groepen  thuisblijven met thuiswerk of kregen de kinderen online-onderwijs.

Juf Zondag als Taal-
leescoördinator 
Bovenbouw: 

Goed leren lezen is onmisbaar in 
onze samenleving. Niet alleen in 
een leesboek, maar ook om 
digitaal de juiste informa�e tot je 
te kunnen nemen. Technisch 
lezen is daarvoor de basis, maar 
dat alleen is niet genoeg. Begrijp 
je ook wat je leest? Ook voor het 
onderdeel begrijpend lezen is het 
van belang dat leerlingen goede 
vaardigheden ontwikkelen. We 
zijn bezig met een zoektocht hoe 
we dit het beste kunnen 
vormgeven. Dit alles met 
uiteindelijk als hoogste doel om 
Gods Woord goed te kunnen 
lezen en met Zijn zegen 
daadwerkelijk te kunnen 
verstaan. 
Wat kunt u thuis doen om 
begrijpend lezen te s�muleren? 
Veel voorlezen en laten lezen – 
boeken, �jdschri�en, kranten 
enz. En praat met uw kind over 
wat hij/zij hee� gelezen. Gezellig 
én leerzaam!

Beste ouders, collega's en andere betrokkenen bij de 
Rehobothschool,

Hierbij ontvangt u de publieksversie van het 
bestuursverslag 2021. 
De uitgebreide versie met alle financiële gegevens wordt 
binnenkort gepubliceerd op onze website www.rsgm.nl
In deze publieksversie tre� u een samenva�ng van de 
financiële gegevens en informeren wij u over wat ons in 
2021 bezighield en welke voornemens wij hebben voor 
het jaar 2022.
U bent met het lezen op de hoogte van de belangrijkste 
ontwikkelingen. 
Ook in 2021 mocht het onderwijs, ondanks corona, 
doorgaan. Op school of als thuisonderwijs. De Heere 
toonde Zijn zorg. In a�ankelijkheid van Hem zoeken wij 
ook in 2022 het beste voor de kinderen en medewerkers. 
Mogen wij u vragen om de school te gedenken in uw 
gebeden?

Met hartelijke groeten, mede namens het bestuur,

P.(Peter) Dirksen, 
schoolleider

Introduc�e bestuurslid:   

Mij is gevraagd om als startend lid van het Dagelijks Bestuur(DB) een bijdrage voor dit bestuursverslag te 
schrijven. 
DB-leden worden aangesteld door de Raad van Toezicht. Na het vertrek van Jaap van der Spek is Jan Roza 
voorzi�er geworden en neem ik de plaats van algemeen DB-lid in.

In Alblasserdam heb ik des�jds van de zijlijn als lid van de medezeggenschapsraad al enkele jaren mee 
mogen kijken. Het schoolwezen hee� zijn eigen cultuur en jargon, dat deels te vergelijken is met de 
gezondheidszorg waarin ik zelf werkzaam ben, maar toch ook weer anders. Ik probeer mij de dossiers 
eigen te maken en de afgelopen maanden heb ik mij met name beziggehouden met de besteding van de 
duurzaamheidsgelden. Een actueel thema is klimaatbeheersing in de scholen, zeker gezien de 
coronapandemie.  
Een ander belangrijk thema is de herziening van de werkwijze van het bestuur, waarbij nagedacht wordt, 
welke taken en verantwoordelijkheden primair bij het bestuur liggen (algemeen bestuur (AB) en DB) en 
welke bij de leidinggevenden. Een boeiend proces, waar we onder begeleiding van een extern adviseur 
de contouren van hebben gezet en momenteel nadere invulling aan gaan geven.  
Wat ik heel bijzonder ervaar is de fijne en posi�eve sfeer binnen het bestuur en met de leidinggevenden. 
Blijde zaken, maar ook zorgen kunnen met elkaar open en harmonieus besproken worden. Het mooiste is 
dat we met elkaar proberen vanuit Gods Woord de onderwijskoers te bepalen, wat zeker niet eenvoudig 
is, en de iden�teit te bewaken. Als de Heere dan aan Zijn eer komt en Gods Koninkrijk mag worden 
uitgebreid, ben ik verwonderd dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Wat hebben we dan nog veel in 
ons onderwijsbestel van de Heere ontvangen en wat moeten we daar zuinig op zijn. 
Neemt u dit ook mee in uw gebed? 
Mocht u vragen hebben, spreek mij gerust aan. 

Een hartelijke groet, 
W.(Wilbert) van der Meijden 

Binnenklimaat  Bovenbouwloca�e:

De plaatselijke gemeente hee� geld beschikbaar gesteld voor scholen om de gebouwen te op�maliseren. 
Enerzijds gaat het dan om op�malisa�e van het gebouw zelf met de technische installa�es maar 
anderzijds gaat het ook om op�malisa�e van het binnenklimaat. Met als doel om een gezond en goed 
leer- en werkklimaat te realiseren. In een vorig stadium is verkend welke mogelijkheden er precies zijn 
voor de dependance en hoe het geld het beste ingezet kan worden specifiek voor dit gebouw. 
In januari 2022 is er een opname gedaan van de installa�es en is er een klachteninventarisa�e 
uitgevoerd. De klachten zijn vergeleken met me�ngen en de opname. Dat vergelijk laat zien dat de 
klachten grotendeels overeenkomen met uitgevoerde me�ngen. Binnen de mogelijkheden van het 
budget wordt gezocht naar de beste toepassing. Dit jaar, het jaar 2022, staat in het teken van de 
realisa�e.

De volgende maatregelen worden gerealiseerd:

· Aanbrengen van decentrale ven�la�e-units in de lokalen 7 t/m 12 op de verdieping. Hiermee 
wordt geven�leerd en indien nodig ook gekoeld.

· PV-panelen op het pla�e dak van bouwfase 2
· LED-verlich�ng
· Automa�sche kleppensec�e boven de centrale entree. Daar is nu een open verbinding met 

buiten waardoor in de winter koudeklachten ontstaan.

H.(Henk) van Prooijen, Instecq

ICT-ontwikkelingen:

ICT op school is al�jd in ontwikkeling. Hieronder 
geven we u inzicht in twee 'zichtbare' ontwikkelingen.

Zichtbaar is bijvoorbeeld dat er door de leerlingen 
steeds minder gebruik gemaakt wordt van de 
computers. Daartegenover staat dat er meer gewerkt 
wordt met Chromebooks. Dat zijn kleine, lichte 
laptops. De Chromebooks worden gebruikt om lesstof 
extra te oefenen, te werken aan Holmwood's (Engels), 
voor oefenen met Typeworld (typevaardigheid) of om 
informa�e op te zoeken. De so�ware past de 
oefeningen automa�sch aan op het niveau van de 
leerling en houdt de resultaten bij. De leerkracht kan 
zich richten op de begeleiding van de leerlingen.

Een andere ontwikkeling is dat we vanaf maart 2022 
ook beschikken over digiborden in groep 1 en 2. Hier 
wordt het digibord voornamelijk gebruikt om de 
kinderen zelf ac�viteiten te laten plannen en om de 
leerlingen passend bij het thema ook beeld aan te 
bieden in de vorm van plaatjes, foto's of informa�eve 
filmpjes. Zeker bij deze jonge kinderen is het fijn om 
deze mogelijkheid te hebben omdat ze vanuit zichzelf 
vaak nog weinig verbeelding hebben bij de thema's.

Maar boven al deze ICT-ontwikkelingen blij� staan dat 
de leerkracht de belangrijkste rol houdt in de 
ontwikkeling van kinderen op school.

P. (Pieter) van Belzen

Huisves�ng in het Lingehuis:

Sinds afgelopen oktober krijgen alle 140 leerlingen 
van de groepen 3 en 4 les in het Lingehuis aan de 
Koppelsedijk. Een prach�ge plek, zeker nu het 
voorjaar wordt, de natuur uitloopt en de vogels 
hun geluid weer laten horen. 

Door middel van wat kleine verbouwingen is het 
gebouw klaar gemaakt voor onderwijs aan deze 
zes groepen. Met de hulp van vele vaders en 
enkele moeders was de verhuizing voor de 
herfstvakan�e snel geregeld. Wat mooi dat er zo'n 
brede bereidheid was om deze klus met elkaar te 
klaren. 

De collega's én de kinderen waren opvallend snel 
gewend op deze nieuwe plek. Er is een fijne 
werkplek ontstaan waar we het prima dit 
schooljaar uithouden. 

De renova�e verloopt volgens plan en inmiddels is 
de eerste fase van de renova�e afgerond. Als alles 
voorspoedig blij� verlopen zal de renova�e in de 
eerste hel� van de zomervakan�e worden 
afgerond. Ondanks dat we het goed hebben aan de 
Koppelsedijk gaan we in de zomervakan�e weer 
graag terug naar onze vertrouwde stek.

F.(Fred) Hol

Verkort jaarverslag 2021

De leerling activiteiten betreffen de schoolreizen, 

afscheid groep 8 en kerstbijeenkomsten. In 2020 en in 

2021  hebben er geen schoolreizen plaatsgevonden. Wel 

heeft het afscheidskamp van groep 8 plaatsgevonden.  In 

plaats van schoolreizen voor de andere groepen hebben 

de leerl ingen een presentje gehad en is een 

verrassingsdag georganiseerd.

In boekjaar 2021 is er € 446.000 van de gemeente West-

Betuwe ontvangen inzake afwikkeling permanente 

huisvesting Laan van Leeuwestein.   Het normale 

overschot in de exploitatie 2021 bedraagt dan ook

negatief € 5.000   

De leerling ac�viteiten betreffen de schoolreizen, afscheid groep 8 en kerstbijeenkomsten. In 2020 en in 2021 
hebben er geen schoolreizen plaatsgevonden. Wel hee� het afscheidskamp van groep 8 plaatsgevonden.
In plaats van schoolreizen voor de andere groepen hebben de leerlingen een presentje gehad en is een 
verrassingsdag georganiseerd. In boekjaar 2021 is er 446.000 van de gemeente West-Betuwe ontvangen
inzake afwikkeling permanente huisves�ng Laan van Leeuwenstein. Dit bedrag is voor een groot deel ingezet
voor de renova�e van de onderbouwloca�e aan de Anjerstraat. Het normale overschot in de exploita�e 2021 
bedraagt dan ook nega�ef € 5.000

 Ten opzichte van de begro�ng 2021

 

is het resultaat fors 

hoger. 

 

In 2021 is € 160.000 ontvangen voor het wegwerken 

van de achterstanden als gevolg van de corona. Dit is in 2021 

maar beperkt besteed.

 

Besteding vindt plaats in 2 022.  Het

 

normale overschot in de exploita�e 2021 bedraagt dan ook € 

12.000 

   
De huisves�ngslasten zijn hoger uitgekomen

 

doordat

 

extra 

schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd

 

zijn in verband met 

de corona uitbraak.

 

In 2021 is er een begin gemaakt met de 

renova�e van het schoolgebouw aan de Anjerstraat. Voor 

�jdelijke huisves�ng is er huur in rekening gebracht. 

 

De overige lasten laten een overschrijding zien ten opzichte 

van de begro�ng van € 47.000. Dit betreffen extra kosten voor 

onderwijsleerpakket en kopieerkosten ten behoeve van het 

thuisonderwijs. Daarnaast nemen de kosten automa�sering 

en licen�es verder toe.

 

De ontwikkelingen in aantal leerlingen en personeel laten het 

volgende beeld zien. De verwach�ng voor de komende jaren 

is dan ook een lichte daling in het aantal leerlingen.

 

 

 
De balans posi�e van de school is gezond. Uit onderstaande 

kengetallen is te zien dat we op alle kengetallen ruim boven 

de norm scoren. 
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