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In dit bestuursverslag legt het bestuur van stichting ABBO inhoudelijk en financieel 

verantwoording af over het gevoerde beleid en besteding van de middelen in 2018. We 

leggen met dit verslag verantwoording af naar onze medewerkers, ouders, samenwerkings-

partners en aan alle belanghebbenden in onze directe omgeving. 

Vanuit onze belangrijkste ankerwaarde ‘open’, vinden we het belangrijk dat dit 

verantwoordingsdocument voor iedere belanghebbende of belangstellende beschikbaar is. 

In 2018 hebben zich in diverse geledingen van de organisatie personele wisselingen 

voorgedaan. 

Gedurende 2018 hebben twee bestuursleden afscheid genomen. Voornaamste reden was 

dat de bestuurswerkzaamheden niet te combineren bleken met de privésituatie. Hiermee 

is het aantal bestuursleden terug naar vijf leden. Volgens de statuten van stichting ABBO is 

dit het minimum. Het bestuur heeft besloten om voorlopig met dit aantal hun 

toezichthoudende taak te blijven uitvoeren. 

Eerste kwartaal 2018 is de directeur van basisschool De Krabbenkooi met vervroegd 

pensioen gegaan. Vanuit een externe sollicitatieprocedure is per april 2018 een nieuwe 

directeur gestart op basisschool De Krabbenkooi. Hierna is een externe sollicitatieprocedure 

gestart voor het benoemen van een nieuwe intern begeleider op deze school. Deze is met 

aanvang van schooljaar 2018-2019 begonnen. Het tandem directie en intern begeleider is 

hiermee gevormd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2017 is er voor basisschool De Rode Schouw een interne selectieprocedure voor een 

nieuwe directeur gestart. Met ingang van januari 2018 is er een nieuwe directeur begonnen.  

Voor basisschool De Rode Schouw is na benoeming van de directeur een externe 

sollicitatieprocedure gestart voor selectie van een nieuwe intern begeleider. Deze is in het 

tweede kwartaal 2018 gestart op de school. Daarnaast is er aan het managementteam van 

De Rode Schouw een adjunct-directeur toegevoegd. Het betreft een vaste medewerker van 

stichting ABBO die middels mobiliteit de stap heeft gemaakt naar De Rode Schouw. Hiermee 

is een krachtig managementteam gevormd dat gaat bouwen aan de school. 

In de GMR heeft er een wisseling van voorzitter en secretaris plaatsgevonden. Ook hebben 

er diverse wisselingen binnen de personeels- en oudergeleding plaatsgevonden. 

In het vierde kwartaal van 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs een vierjaarlijks 

bestuursonderzoek afgenomen. Met ingang van augustus 2017 hanteert de Inspectie van 

het Onderwijs een nieuwe vorm van onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de 

basisscholen. Bij stichting ABBO is onderzocht of het uitvoerend bestuur op zijn scholen zorgt 

voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst 

goed onderwijs te blijven verzorgen. Kort samengevat geeft de Inspectie van het Onderwijs 

aan dat stichting ABBO een financieel gezonde stichting is, die in staat is om scholen te 

ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. Eerste kwartaal 2018 is het definitief 

vastgestelde rapport van het bestuursonderzoek openbaar gemaakt door de Inspectie van 

het Onderwijs. 
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Stichting ABBO heeft het rapport bij geledingen binnen de stichting en extern bij de 

gemeente Bergen op Zoom en bij het samenwerkingsverband Brabantse Wal onder de 

aandacht gebracht.  

In 2018 is stichting ABBO benaderd door een ouderinitiatief dat de wens heeft uitgesproken 

om een vrijeschool op antroposofische grondslag te stichten in de gemeente Bergen op 

Zoom. Stichting ABBO heeft dit verzoek opgepakt.  

Ruim voor aanvang van nieuwe AVG-wetgeving zijn in 2018 voorbereidingen getroffen om 

voor 25 mei 2018 ‘klaar’ te zijn. Op 19 december 2017 is, volgens het reglement; 

‘veiligheidsfunctionaris intern privacy- en ICT-beheer’, dhr. Ricky Swets aangesteld als 

Veiligheidsfunctionaris van stichting ABBO. Sinds 23 april 2018 is de veiligheidsfunctionaris 

van stichting ABBO ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld als Functionaris 

Gegevensbescherming. 

Het Leerorkest voor alle leerlingen van de groepen 5 en 6 van stichting ABBO op de scholen 

in Bergen op Zoom wordt zeker voortgezet tot en met schooljaar 2020 – 2021. Een subsidie 

die is toegekend vanuit het Fonds voor Cultuur Participatie maakt dit mogelijk. Het 

Leerorkest wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen stichting ABBO en het 

Cultuurbedrijf. 

In 2017 – 2018 is bovenschools de doelstelling benoemd dat alle scholen van stichting ABBO 

het vignet ‘Gezonde Scholen’ zouden behalen op gebied van het thema Sport & Bewegen. 

In 2018 heeft de laatste school deze doelstelling behaald. Op alle scholen is veel aandacht 

op hoog niveau voor beweegonderwijs en sport en bewegen buiten de daarvoor geplande 

vaste lesuren.  

In 2018 is vier keer gebruik gemaakt van de externe vertrouwenspersoon van stichting ABBO. 

Naast of gekoppeld aan deze casussen zijn er drie klachtenprocedures geweest bij de 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. De klachtonderdelen in de drie 

klachtenprocedures zijn voor een groot deel in het voordeel van betrokken scholen en 

personen richting klagers ongegrond verklaard. De impact op betrokken personen en 

scholen is erg groot geweest. 

Naast de in het voorwoord benoemde onderwerpen worden in dit jaarrapport andere 

nieuwe ontwikkelingen of voortgang in reeds vanuit 2017 bestaande ontwikkelingen binnen 

alle beleidsgebieden verder beschreven.  
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Missie en doelstellingen 
De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. De scholen van ABBO zijn 

opgericht door ouders en openbaar toegankelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt op 

basis van religie, afkomst of culturele achtergrond. Vanuit principes voor algemeen 

onderwijs wordt geen enkele religie actief benadrukt. Echter, elke vorm van religie of 

levensovertuiging en achtergrond is bespreekbaar en wordt gerespecteerd.  

Alle scholen kennen elk een eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en 

vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.  

Al ons beleid is gebaseerd op bovenstaande missie en bedoeld om richting te geven aan 

het onderwijs op de ABBO-scholen. Hiertoe is een overkoepelende visie op onderwijs 

geformuleerd waarmee de verbinding wordt gelegd tussen de zes ABBO-scholen. De visie 

van ABBO omvat vijf kernwaarden: open, eigen, samenwerken, verantwoordelijk en 

innovatief. Op schoolniveau heeft een vertaling plaats gevonden van deze vijf kernwaarden 

zodat er aansluiting is met de unieke onderwijsconcepten van iedere ABBO-school. 

ABBO laat uw kind bijzonder zijn. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle ABBO-

scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en 

rekenen. Natuurlijk moeten we voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar 

het onderwijs op de ABBO-scholen moet vooral een bijdrage leveren aan de brede 

ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die 

manier worden zij het beste voorbereid op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen 

wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Op onze scholen worden de 

leerlingen opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die 

kunnen samenwerken en verbinden. 

Uitgaande van de gedachte dat elk kind bijzonder is, zoeken de ABBO-scholen naar 

mogelijkheden voor inclusief onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat elk kind welkom is 

en willen deze waarde aan iedere ABBO-leerling meegeven. Om ieder kind welkom te 

kunnen heten, wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Bij kinderen met een extra 

ondersteuningsbehoefte wordt samen met ouders in beeld gebracht welke extra expertise 

en faciliteiten nodig zijn om een passend onderwijsaanbod neer te zetten. Op basis daarvan 

wordt een arrangement samengesteld voor de leerling waarbij in overleg met het 

samenwerkingsverband wordt gezocht naar passende ondersteuning. Waar mogelijk vindt 

clustering plaats op basis van onderwijsbehoeften zodat de beschikbare middelen en 

menskracht zo effectief mogelijk worden ingezet. Daarbinnen past ook de aandacht voor 

de meer- en hoogbegaafde leerlingen die via het verrijkingsaanbod op alle scholen of de 

voltijds hoogbegaafdengroepen op de Rode Schouw in hun specifieke onderwijsbehoefte 

worden voorzien.  

Daarbij is ook ruimte voor diversiteit. Deze is vooral gelegen in de onderscheidende 

onderwijsconcepten van de scholen. Naast de Montessorischool met zijn eigen 

onderwijsconcept en het ontwikkelingsgericht onderwijs op De Aanloop zijn er ook meer 

traditionele onderwijsconcepten te vinden binnen ABBO. Ook op deze scholen is sprake 

van bijzondere elementen waardoor de scholen zich onderscheiden van de overige scholen 

in Bergen op Zoom.  

Juridische structuur 
Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur en bestuurt op basis van het “policy 

governance model”. Volgens het “policy governance model” werkt het bestuur als collectief 

en bestaat uit minimaal vijf leden. Niet de individuele leden, maar het bestuur als geheel 

draagt vanuit deze groepsverantwoordelijkheid het bevoegd gezag. Vanuit dat 

uitgangspunt waakt het bestuur erover dat het individuele optreden van bestuursleden hier 

niet mee in strijd is. De voorzitter is als bestuurslid ook onderdeel van het collectief. Het 

bestuur heeft geen penningmeester benoemd maar is als collectief verantwoordelijk voor 

het financieel beleid en de kaderstelling. 

Binnen het gehanteerde “policy governance model” is een scheiding aangebracht tussen 

de toezichthoudende taak en de bestuurstaak. In het bijbehorende beleidskader is 
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vastgelegd dat de toezichthoudende taak bij het bestuur ligt. Het bestuur van de stichting 

is in het managementstatuut gemandateerd aan de algemeen directeur. De mandatering 

van de schooldirecteuren namens de algemeen directeur is ook in het managementstatuut 

opgenomen. Op schoolniveau ligt de autonomie bij de schooldirecteuren. Door integrale 

verantwoordelijkheid bij de directeuren te leggen, vormen zij het middelpunt van onze 

ondernemende organisatie. 

Binnen deze integrale verantwoordelijkheid vallen de beleidsterreinen financiën, 

huisvesting, personeel, leerlingenzorg, kwaliteitszorg en public relations & communicatie. 

Vanuit vastgestelde kaders heeft de directeur de ruimte om op alle beleidsterreinen eigen 

keuzes te maken en hiermee het onderwijs op de school vorm te geven. De directeur legt 

verantwoording af aan de algemeen directeur van stichting ABBO. De algemeen directeur 

vormt samen met de andere schooldirecteuren het bovenschools directieoverleg.  

Organisatie  
Het onderstaande organogram maakt de verantwoordelijkheidsverdeling binnen Stichting 

ABBO duidelijk. 

 

Voor ondersteunende diensten op gebied van financiën, personeelszaken, secretariaat en 

ICT wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk personeel in samenwerking met stichting SOM. 

Beide stichtingen maken gebruik van een bestuurskantoor in het gebouw van Dyade in 

Bergen op Zoom. De salarisadministratie en uitvoering vastgoedzaken wordt uitgevoerd 

door Dyade Bergen op Zoom op dezelfde locatie. 

Adresgegevens 

Stichting ABBO 

Marslaan 1 

Postbus 648 

4600 AP Bergen op Zoom 

Bevoegd gezag nummer: 40980 

Telefoon: 0164-235225 

e-mail: info@abboscholen.nl 

Kamer van Koophandel 

41107326 

Samenstelling van het bestuur en toezichthoudend bestuur ultimo 2018 

Naam Functie 

Dhr. M..L. Michielsen; voorzitter Algemeen Directeur ASK Romein 

Dhr. A. J.N. Swagemakers; lid Ondernemer Bed & breakfast Op de  

Brabantse Wal 

Dhr. B.J.A. van Bezooijen; lid Docent/onderzoeker Hoger Onderwijs  

Fontys 

Dhr. T. Yildiz; lid Senior Business Controller Sabic 

Mevr. V.M.M van de Graaff-Schimmel; lid Coördinator Hogeschool Rotterdam 

  

Dhr. C.J.P.M. van Loenhout Algemeen Directeur Stichting ABBO 
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Onder de stichting ABBO vallen de volgende scholen 

Naam Brinnummer Adres 

Algemene School Oost 12HG Kardinaal de Jonglaan 10 

4624 ES  Bergen op Zoom 

Basisschool De Aanloop 11XZ Frederik Maystraat 33 

4614 EG  Bergen op Zoom 

De Krabbenkooi 12PX Coehoornstraat 28 

4611 KS  Bergen op Zoom 

Montessorischool 07FD Noordsingel 57 

4611 SC  Bergen op Zoom 

De Rode Schouw 06VP Rode Schouw 87 

4661 VE  Halsteren 

De Nieuwe Veste  15DW Stadshillen 36 

4651 CX  Steenbergen 
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Code Goed Bestuur 
Stichting ABBO onderschrijft de Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs. In het 

afgelopen jaar is kritisch gekeken naar alle artikelen en bepalingen binnen de code en is 

nagegaan of handelen volgens de code en de vastgelegde procedures binnen de stichting 

overeenkomen met hetgeen gesteld in de Code Goed Bestuur. Waar nodig zijn 

detailaanpassingen gedaan aan de meest actuele versie van de code, versie 1 augustus 2017.  

Van bovenstaande aanpak is verslag gedaan in de notulen van de bestuursvergaderingen en 

de GMR is volledig geïnformeerd door de algemeen directeur. 

Ontwikkelingen binnen Governance 
Op gebied van Governance is in 2017 de vraag gesteld of de huidige Governance vorm nog 

past bij actuele ontwikkelingen op gebied van bestuur en toezicht en de organisatie. Er heeft 

een voorzichtige oriëntatie op doorontwikkeling van bestuur en toezicht binnen ABBO 

plaatsgevonden in het bestuur in samenspraak met de algemeen directeur.  

Bij het deels nieuwe bestuur en de algemeen directeur is er een groot bewustzijn dat bestuur 

en toezicht duidelijk gescheiden dienen te zijn. Op een natuurlijke wijze vindt dit proces 

plaats. Meer en meer neemt het bestuur afstand en ligt de aansturing binnen de organisatie 

volledig bij de algemeen directeur. Vanuit Governance bij stichting ABBO, waaronder 

begrepen het bestuur- en toezichtkader en het managementstatuut, wordt duidelijk richting 

gegeven aan gemandateerde ruimte en toezicht op afstand. Zoals in het jaarverslag 2017 al 

aangegeven is er in 2018 een vervolg gegeven aan dit traject. Eind 2018 is er een 

management- en organisatieadviesbureau benaderd voor de begeleiding van het proces. In 

december 2018 is een evaluatie naar de bestuurlijke organisatie en werkwijze binnen 

stichting ABBO uitgevoerd. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt. Dit krijgt 

uitvoering van februari tot december 2019. 

Verticale en horizontale verantwoording 
Het bestuur geeft de algemeen directeur en de schooldirecteuren ruimte, maar draagt 

eindverantwoordelijkheid voor hoe er met die ruimte wordt omgegaan. Hiervoor is een 

systeem van toezicht en monitoring opgezet. 

Iedere twee jaar houden twee bestuursleden een functioneringsgesprek met de 

algemeen directeur. Iedere drie jaar houden twee bestuursleden een beoordelingsgesprek 

met de algemeen directeur. Indien gewenst kan deze frequentie van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken verhoogd worden. 

Iedere twee jaar houdt de algemeen directeur een functioneringsgesprek met iedere 

schooldirecteur. Iedere drie jaar houden een bestuurslid en de algemeen directeur een 

beoordelingsgesprek met iedere schooldirecteur. Indien gewenst kan deze frequentie van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken verhoogd worden. 

Twee keer per jaar worden er door het volledige bestuur en algemeen directeur met 

elke directeur individuele monitoringsgesprekken gehouden. Daarbij zijn de 

doelstellingen binnen alle beleidsgebieden het uitgangspunt. Op de twee momenten wordt 

de stand van zaken gekoppeld aan alle beleidsgebieden met elkaar doorgenomen.  

Het BDO komt in principe een keer per twee weken bij elkaar. Hierin hebben de 

afzonderlijke schooldirecteuren zitting. Het voorzitterschap van het BDO is bij de 

algemeen directeur belegd. In dit overleg komen de bovenschoolse zaken aan de orde.  

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders 

evenredig vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de zes 

ABBO scholen. De GMR vergadert zelfstandig, maar de algemeen directeur is bij het eerste 

deel van elke vergadering aanwezig om toelichting te geven op de beleidsstukken die ter 

besluitvorming voorliggen en om de GMR te informeren over relevante bovenschoolse- 

en bestuurlijke zaken. 
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Externe verantwoording heeft in 2017 plaatsgevonden naar de Onderwijsinspectie door 

middel van het bestuursonderzoek bij stichting ABBO. Het bestuursonderzoek is gedaan 

vanuit het nieuwe onderzoekkader van de onderwijsinspectie dat van kracht is geworden 

per augustus 2017. Het bestuursonderzoek heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 

2017. Openbare rapportage heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2018. Jaarlijks 

monitort de Inspectie van het Onderwijs elke school middels een prestatieanalyse op basis 

van data die automatisch beschikbaar is. 

Middels het jaarrapport wordt externe verantwoording afgelegd aan de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarrapport 2017 is openbaar gemaakt en voor 

iedere belangstellende in te zien.  

Binnen de scholen vindt er verantwoording plaats volgens een vaste structuur naar de 

onderwijsinspectie, MR, ouders en medewerkers. Hiervoor worden o.a. de website, de 

schoolgids, nieuwsbrieven, ouderportals, Vensters PO/Scholen op de Kaart en 

vergadermomenten ingezet. 

In het traject doorontwikkeling bestuur en toezicht wordt de relatie en contact tussen GMR 

en toezichthoudend bestuur, volgens richtlijnen Code Goed Bestuur ingericht.  

Jaarverslag GMR  
Inhoud 

1. Inleiding 

2. Samenstelling GMR 

3. Vergaderdata 

4. Besproken onderwerpen per vergaderdatum 

 

1. Inleiding 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een adviserend en meedenkend 

orgaan. In een aantal gevallen moet het ABBO-bestuur of het BDO (Bovenschools Directie 

Overleg) de GMR om advies of instemming vragen. De Algemeen Directeur (AD) 

vertegenwoordigt zowel het bestuur als het BDO. Hij is eerste aanspreekpunt voor de GMR. 

Jaarlijks presenteert de GMR een jaarverslag. Hierin worden de onderwerpen vermeld waar 

de GMR zich in het voorgaande jaar mee heeft beziggehouden. 

2. Samenstelling van de GMR 

De GMR van ABBO bestaat uit ouder- en personeelsvertegenwoordigers uit de afzonderlijke 

geledingen van de 6 scholen. In totaal bestaat de GMR uit 12 personen waarbij er evenveel 

ouders als personeelsleden zitting hebben. De notulen van de vergaderingen worden bij 

toerbeurt gemaakt. 

 

In kalenderjaar 2018 hadden de volgende personen zitting in de GMR 

School Ouder Personeel 

Montessorischool Myrte van Gurp Katja van der Heijden 

De Aanloop Martijn van Schaik Josy Huffmeijer 

De Krabbenkooi Menno Windsma Monique Gillesse 

Algemene School Oost geen ouderlid Marianke Appelboom 

De Rode Schouw Richard Clements & 

Caroline Nuyten (beide een  

gedeelte van het jaar) 

Hanneke van der Linden 

 

De Nieuwe Veste Mark Rollfs Angela Hagenaars 

 

3. Vergaderdata kalenderjaar 2018 

29-01-2018 

12-03-2018 

09-04-2018 

07-05-2018 

24-09-2018 

19-11-2018 

4. Besproken onderwerpen, besluiten, advies en instemming 

Aan het eerste deel van iedere vergadering neemt de algemeen directeur deel. 

Agendapunten zijn veelal op initiatief van de algemeen directeur of komen voort uit het 

GMR-reglement CAO PO. In het tweede deel van de vergadering bespreekt de GMR eigen 

agendapunten. 
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29 januari 2018 

Deel 1 

• Bij aanvang vergadering blijkt dat de GMR veel nieuwe gezichten heeft. Ook 

beschikken we niet meer over een voorzitter. Richard stelt een gedeeld 

voorzitterschap voor samen met Marc. Richard zal vanaf nu dus de voorzittersrol 

op zich nemen, bij afwezigheid zal Marc waarnemen. Marc blijft zorgen voor de 

uitnodigingen voor de vergaderingen en bepaalt de beurt van notuleren door de 

andere leden. 

• Begroting, de algemeen directeur geeft een toelichting. De directeuren zullen de 

begroting bespreken met de MR en team. 

• Bezoek onderwijsinspectie conceptrapport, Het definitieve rapport komt eraan. 

Met in eindbeoordeling een positievere uitslag dan concept vanwege 

gefundeerde argumentatie door de betrokkenen van deze inspectieronde. Goed 

gedaan!!! 

• Leerlingenaantallen 2012-2017 

• Tevredenheidsonderzoek, Directeuren verwerken de uitkomsten in hun 

jaarplannen en zullen dit via de monitoringsgesprekken bij het bestuur verder 

toelichten en bespreken. 

• Budgetoverzicht nascholing, nascholing wordt goedgekeurd. 

• Basisjaarplanning GMR 

• Your SafetyNet 

• Rondvraag onderwerpen: TSO bij de Aanloop, Uitruilregeling, stakingsgeld, 

GMR/Bestuur overleg, informatievoorziening GMR-MR delen van notulen? 

   Deel 2 

• Jaarverslag: Milja en Maaike maken jaarverslag 2017 

• Thema’s GMR/bestuur overleg 

• Gelden staking 

• Mededelingen-Marianke-OPR, Marianke heeft dit stuk herschreven 

• Geen mededelingen en rondvragen 

12 maart 2018 

Deel 1 

• MeerJarenBestuursformatieplan, veranderingen worden door de algemeen 

directeur in PDF aangepast 

• Voorlegger werkdrukakkoord 

• Financiële mededelingen 

• Leerlingaantallen en prognose per 1 maart 2018 

• Salariskosten stakingsdag 

• Rondvraag, staking 13 april 

 Deel 2 

• Thema’s GMR/bestuur 

 

9 april 2018 

Deel 1 

• Jaarplanning 

• MeerJarenBestuursformatieplan, is aangepast en wordt nu ondertekend door 

Richard (voorzitter) en Mark (secretaris). Wordt opgeslagen op de GMR 

SharePoint. 

• AVG  

• Management rapportage jan/feb 

• Leerlingaantallen 

• Klachten/klokkenluidersregeling, voor de klachtenregeling is een nieuw format 

geschreven. ABBO is aangesloten bij de klachtengeschillen bijzonder onderwijs. 

Annette de Koning is onze externe vertrouwenspersoon. Bij de 

klokkenluidersregeling kan iets anoniem worden doorgeven. Hier gaat de 

algemeen directeur nog verder naar kijken. Het zal dan ook volgende keer pas 

ondertekend worden.  

• Kaderregeling taakbeleid ABBO toestemming GMR Mei, Cupella is een format dat 

gebruikt gaat worden voor de uren berekeningen op schoolniveau. De algemene 

Kaderregeling staat nu op papier.  De details worden verder op schoolniveau 

ingevuld. De vraag is of de GMR  akkoord gaat met het “overlegmodel” en 

ondertekenen van het kader. De GMR wil de kaderregeling nog verder bekijken en 

hier nog geen toestemming geven. 

• Rondvraag onderwerpen: Mamaloe, werkkostenregeling, professioneel statuur
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Deel 2 

• Feedback continurooster 

• Rondvraag onderwerpen: behoefte verdiepingscursus GMR en MR, stakingsgeld, 

punten deel 2 blijven vaak liggen. 

 

7 mei 2018 

Deel 1 

• Vaststelling Notulen deel 1 vergadering 9 april 2018, stand van zaken 

werkkostenregeling? De algemeen directeur heeft het met Cindy besproken maar 

betrokkenen blijken nog geen bericht te hebben ontvangen. De algemeen 

directeur zal Cindy er nog eens op attenderen. 

• Vergadercultuur/vergaderregels/professionaliseren GMR, Mark en Richard geven 

een toelichting over hoe ze ertoe gekomen zijn dit onderwerp op de agenda te 

zetten. Vergaderingen duren te lang, het vergaderen zou efficiënter moeten.  

• Kaderregeling Taakbeleid ABBO, Dit wordt ondertekend door Mark (secretaris) en 

Richard (voorzitter). 

• Aangepaste jaarplanning/ ter inplanning GMR, Verzoek van de algemeen directeur 

om tussen een bestuursvergadering en een GMR-vergadering twee weken te 

plannen. 

• Leerlingaantallen en prognoses per 1 maart 2018        

• Rondvraag onderwerpen: mogelijkheid vaste notulist, bedragen stakingsgeld, 

besteding budget GMR 

Deel 2 

• Rondvraag onderwerpen: Mamaloe, planning GMR 

24 september 2018 

Deel 1 

• data jaarplanning, aangepast 

• voorstelronde, Caroline Nuijten (cch.nuijten@gmail.com) neemt het stokje van 

Richard over en is vertegenwoordigende ouder van de Rode Schouw. 

• jaarplanning GMR 2018/2019  

• Jaarrapportage 2017, het accountantsverslag stond niet in SharePoint dus kunnen 

we nu niet behandelen. Dit schuift door naar de volgende vergadering.  

• Personeelsbeleid, niet alle stukken zijn nieuw maar ze zijn wel opgefrist en AVG-

proof gemaakt. Notitie vitaliteitsbeleid, de algemeen directeur geeft aan dat dit 

inderdaad een niet volledig ingevuld stuk is; het geeft de kaders weer voor een 

vitaliteitsbeleid. Dit stuk moet nu gevuld gaan worden, liefst vanuit de werkvloer. 

Buiten het vitaliteitsbeleid (omdat dit nog gevuld moet worden) worden de 

stukken goedgekeurd door de GMR. Omdat Richard is gestopt en we nog geen 

nieuwe voorzitter gekozen hebben, tekent Mark als voorzitter. 

• GMR-regelement, de algemeen directeur geeft aan dat het GMR reglement weer 

eens onder de loep genomen moet worden omdat er een nieuwe cao ligt, en er 

dus een aantal zaken veranderd zijn. 

• Managementrapportage t/m mei 2018.  

• Leerlingenaantallen per 1-09-2018 

•  Vrije school status 

• Afscheid/Cadeau Richard 

Deel 2 

• Voorstel om voortaan deel 2 en deel 1 om te draaien, ter voorbereiding van het 

deel met de algemeen directeur. Van 19.30-20.15u bespreken we voor. Van 

20.15u tot 21.00u is de algemeen directeur aanwezig en van 21.00u tot 21.30u 

kunnen wij nabespreken. Heb je veel vragen, graag van te voren al mailen zodat 

iedereen je vragen kan voorbereiden. 

• Milja wil op termijn gaan stoppen met de GMR, nu er 2 nieuwe ouders in de MR 

zitten kan een van hen wellicht haar taak overnemen. Marc wordt de nieuwe 

voorzitter en Myrte de nieuwe secretaris. 

• Professioneel statuut 

19 november 2018 

Deel 1, voorbespreking 

• Voorbespreking, de nieuwe leden Martijn en Carlijn hebben zich kort voorgesteld 

• De nieuwe setting van vooraf voor bespreken van de onderwerpen om een  

• effectievere bespreking met de algemeen directeur te creëren werkt goed. 

• Accountantsverslag jaarrekening 2017 

• Management rapportage t/m September 2018. 

• Traject doorontwikkeling Governance bij ABBO 

• Invoeringsplan herziening functieboek ABBO, er staat dat de functie 

onderwijsassistent niet meer zal bestaan, maar er zijn enkele scholen die er wel 

een hebben hoe zit dat? 

• Werkkostenregeling 2019.  

• Rondvraag: Verzoek aan de algemeen directeur om de documentnamen gelijk te 

trekken met de benaming van de agendapunten. 
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Deel 2, met de algemeen directeur: 

• De algemeen directeur zal kijken naar de benamingen van documenten zodat 

deze aansluiten op het agendapunt. 

• Accountantsverslag jaarrekening 2017, opmerking GMR: ze willen graag 

meedenken in het investeren van de gelden. 

• Management rapportage t/m September 2018.  

• Traject doorontwikkeling Governance bij ABBO. 

• Invoeringsplan herziening functieboek ABBO. 

• Werkkostenregeling 2019 

• Leerlingenaantallen ABBO scholen per 01-10-2018. 
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Ontwikkelingen van het afgelopen jaar & verwachte toekomstige 
ontwikkelingen 
De basis van het onderwijs op alle scholen van stichting ABBO is vastgelegd in de missie en 

visie van stichting ABBO.  

De missie van Stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. De scholen van ABBO zijn 

opgericht door ouders, openbaar toegankelijk en kennen elk een eigen onderwijsconcept. 

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest 

bijzondere naar boven in ieder kind. 

ABBO laat uw kind bijzonder zijn. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle ABBO-

scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en 

rekenen. Het onderwijs op de ABBO-scholen moet vooral een bijdrage leveren aan de brede 

ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die 

manier worden zij het beste voorbereid op hun toekomstige rol in de samenleving. Op onze 

scholen worden de leerlingen opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en 

ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. 

Gekoppeld aan de missie en visie zijn bovenschoolse merkwaarden opgesteld. Open, eigen, 

samenwerken, verantwoordelijk en innovatief, zijn onze merkwaarden. 

Vanuit de verbindende missie, visie en merkwaarden heeft iedere school een eigen missie, 

visie en eigen merkwaarden. De pay-off van de school is hiervan een weerslag. De 

schooleigen merkwaarden zijn op de werkvloer vertaald in zichtbaar gedrag richting 

leerlingen, ouders, collega’s en externen. 

De verschillende onderwijsconcepten worden als volgt getypeerd. 

De Krabbenkooi;    Leren van en met elkaar! 

De Aanloop;    Voor creatieve denkers en doeners! 

De Montessorischool;   Leer mij het zelf doen! 

De Nieuwe Veste;   Creatief en wereldwijs. 

Algemene School Oost;   Natuurlijk! Sfeer, samenwerking en resultaat. 

De Rode Schouw;   Passend voor ieder kind! 

De verscheidenheid aan onderwijsconcepten heeft als gevolg dat iedere school zijn eigen 

onderwijskundige ontwikkelingen heeft doorlopen in 2018. Deze worden weergegeven in de 

verantwoording aan ouders en betrokkenen die iedere directeur opstelt. Deze wordt actief 

gecommuniceerd via de website van de school en de nieuwsbrief van de school aan het eind 

van het schooljaar. In dit geval eind schooljaar 2017 – 2018 en eind schooljaar 2018 – 2019.  

Jaarlijks worden vanuit het schoolplan nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen opgezet. 

Ieder school beschrijft deze ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde doelstellingen in een 

jaarplan. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden ouders en betrokkenen hiervan op 

de hoogte gebracht. 

In 2018 zijn in verband met het verminderen van de werkdruk zogenaamde 

werkdrukgelden toegekend. Deze zijn op schoolniveau berekend op basis van het aantal 

leerlingen. Conform afspraken CAO PO zijn deze opgenomen in de schoolbegroting. 

Scholen hebben in 2018 volgens CAO PO keuzes gemaakt hoe de gelden te benutten en 

doen eind schooljaar 2018-2019 verslag van het effect op vermindering werkdruk door de 

gemaakte keuzes. De keuzes die gemaakt zijn variëren. Het betreft inzet van 

onderwijsassistentes of leerkrachtondersteuners, inzet van een conciërge, uitbreiding van 

werktijd van de managementassistent, inhuur van eventmanagers. Het betreffen zeer 

specifieke schooleigen keuzes. Op bovenschools niveau is afgesproken om de effecten van 

de keuzes eind schooljaar 2018 – 2019 in het directieoverleg te delen en te bespreken. 

Vooralsnog zijn nog geen nieuwe functies toegevoegd aan het functiebouwwerk van 

stichting ABBO. Op basis van een of meerjaarsevaluaties wordt dit in de toekomst 

afgewogen. 

 

 



 

15 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

in kalenderjaar 

Eventuele toelichting 

Personeel € 83.414 Extra inzet onderwijsassistentes, 

leerkrachtondersteuners, conciërges en 

inhuur eventmanagers 

Materieel € 0  

Professionalisering € 0  

Overig € 0  

 

Het Jonge Kind 

De afgelopen jaren is sterk ingezet op goed onderwijs voor het jonge kind. In het 

jaarrapport van 2017 is hiervan uitvoerig verslag gedaan. Aspecten die daarin zijn 

benoemd, zijn verder geborgd. Ook in 2018 is Stichting Kinderopvang Mamaloe als 

samenwerkingspartner intensief betrokken bij het goed opzetten van doorgaande lijnen in 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. 

De binnen ABBO aangestelde bovenschoolse ib-er ‘jonge kind’ heeft een sturende en 

coördinerende rol. Deze is tevens VVE coördinator voor de stichting in de gemeente Bergen 

op Zoom en Steenbergen. 

Alle ABBO-scholen en daaraan gekoppelde peutergroepen werken met het peuter- en 

kleuter observatie en registratiesysteem PRAVOO. Eén ABBO-school werkt met KIJK. Naar de 

nieuwe directeur van deze school is sterk de wens uitgesproken om op termijn de overstap 

te maken naar hetzelfde systeem als alle andere scholen. 

In de onderbouw ligt de nadruk op ‘leren spelen’ en ‘spelend leren’; vooral de motorische, 

creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn van belang. 

In het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid is opgenomen dat op alle scholen een 

zorgvuldige warme overdracht tussen de voor- en vroegschool plaatsvindt. De vroegschool 

loopt tot groep 3 van de basisschool. 

Tussen voor- en vroegschool is overleg over doorgaande leerlijnen voor iedere peuter. Het 

systeem PRAVOO is hierbij ondersteunend. Ook op de werkvloer is sterk ingezet om kennis 

te nemen van elkaars werkwijze en onderwijsinhoud. Op één van de scholen is in 

samenwerking met de voorschool een verbinding gemaakt tussen het toezichtkader van de 

Inspectie van het Onderwijs bij voorscholen en het toezichtkader bij de vroegscholen, de 

onderbouw van de basisschool. Door dit te koppelen aan de dagelijkse praktijk worden de 

doorgaande lijnen in het belang van leerlingen zeer specifiek uitgewerkt. Daarnaast wordt 

dit gedaan ter voorbereiding van een toekomstig algeheel onderzoek van de Inspectie van 

het Onderwijs bij voor-en vroegscholen. De kennis en ervaring die wordt opgedaan op een 

van onze scholen wordt vervolgens gedeeld met de andere scholen van stichting ABBO. 

Door middel van PRAVOO wordt beredeneerd gekeken naar voorsprong, gemiddelde 

ontwikkeling of achterstand bij jonge kinderen. Dit vindt al plaats in de voorschool. Zo kan al 

voor aanvang van groep 1 worden ingespeeld op de ontwikkeling.  

Bij de tweejaarlijkse leeropbrengsten gesprekken die in 2018 hebben plaatsgevonden is 

PRAVOO gehanteerd als uitgangspunt voor het gesprek over het jonge kind. Op school- 

groeps- en zo nodig individueel niveau hebben de school ib-er en de directeur in gesprek 

met de bovenschool ib-er jonge kind aangegeven wat aandachtpunten, ontwikkelingen en 

verbeterpunten zijn. Volgens het vastgestelde cyclisch proces heeft evaluatie 

plaatsgevonden van voorgaande acties en verbeterpunten. Tevens is gekeken naar borging 

van successen en zijn na analyse nieuwe verbeterpunten afgesproken. 

Het Leerorkest 

Schooljaar 2017 – 2018 is voor het Leerorkest een overgangsjaar geweest. 

In schooljaar 2017 – 2018 is een aanvraag voor subsidie gedaan bij het Fonds voor Cultuur 

Participatie. Deze aanvraag geldt voor de jaren 2018 tot en met 2021. Met alleen eigen 

middelen en een beknopt programma heeft het Leerorkest voortgang gekregen in 2017 – 

2018. De subsidieaanvraag is voor alle scholen goedgekeurd. Hiermee kan het Leerorkest de 

komende schooljaren 2018 – 2019, 2019 – 2020 en 2020 – 2021 blijven bestaan. In 2017 – 

2018 is een start gemaakt binnen de samenwerking met het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom 

en het Centrum voor de Kunsten om na te denken over een duurzamere opzet van het 

muziekonderwijs in de groepen 1 tot en met 4, voorafgaand aan de instrumentlessen in de 

groepen 5 en 6 die het Leerorkest vormen. Dit heeft geresulteerd in aanname van een 

vakleerkracht muziek door stichting ABBO. Vanaf schooljaar 2018 – 2019 is deze 

vakleerkracht een dag per week werkzaam in de groepen 3 en 4 op alle scholen in de 

gemeente Bergen op Zoom. Doordat basisschool De Nieuwe Veste tot de gemeente 

Steenbergen behoort, kan deze school niet deelnemen aan het Leerorkest. Basisschool De 

Nieuwe Veste heeft een eigen Leerorkest. Ook op die school wordt een breed pakket aan 

muzikale vorming gegeven. De school benut daarvoor ook een subsidie van het fonds voor 

Cultuur Participatie. 

In 2017 is aan ouders een aantrekkelijk aanbod gedaan om hun kind in groep 7 en groep 8 

door te laten gaan met het bespelen van het instrument na schooltijd in het CKB. Hiervan is 

zeer weinig gebruik gemaakt. Het project is niet van de grond gekomen. Met de nieuwe 
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subsidieaanvraag wordt er ook nagedacht over een goed vervolg voor kinderen in de 

groepen 7 en 8 na de Leerorkestjaren in de groepen 5 en 6. Ook in 2018 is er nog geen 

manier gevonden om bovenstaande doelstelling te realiseren. Het blijkt moeilijk te zijn om 

met partners zoals fanfares en harmonieën, samen met het Cultuurbedrijf een aantrekkelijk 

aanbod op te zetten. 

CIOS en De F!tfabriek 

De driejarige samenwerking tussen stichting ABBO, De F!tfabriek en CIOS Goes is 

voortgezet in 2018. In de samenwerking is een verplichting voor gefaseerde cofinanciering 

door stichting ABBO opgenomen. Vanuit de samenwerking worden onderstaande doelen 

vormgegeven. 

• Vanuit de samenwerking vindt ondersteuning van de groepsdocenten bij de gymlessen 

plaats. 

• Stagiaires die de gymlessen verzorgen worden begeleid. 

• Er is ondersteuning bij het implementeren van bewegen in het reguliere 

schoolprogramma. 

• Er vindt ondersteuning plaats bij bewegen in de pauzes en na schooltijd. 

 

In 2017 – 2018 is bovenschools de doelstelling benoemd dat alle scholen van stichting ABBO 

het vignet ‘Gezonde Scholen’ zouden behalen op gebied van het thema Sport & Bewegen. 

In kalenderjaar 2017 hebben vijf van de zes scholen dit behaald. In schooljaar 2017 – 2018 

heeft de zesde school het vignet ontvangen. De aanvragen en uitreikingen van de vignetten 

hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de gezondheidsbevorderaar van de 

GGD.  

Vrijeschool  

In 2018 is stichting ABBO benaderd door een ouderinitiatief om vrijeschool onderwijs op 

antroposofische grondslag mogelijk te maken in de gemeente Bergen op Zoom. Om hierover 

gefundeerd een besluit te kunnen nemen is medio 2018 de Vereniging Bijzondere Scholen 

(VBS) gevraagd een quickscan te maken op haalbaarheid van vrijeschoolonderwijs binnen de 

gemeente Bergen op Zoom. De quickscan toetst of het stichten van een nieuwe school 

succesvol kan verlopen op basis van prognosecijfers.  

Op basis van een positief advies vanuit de quickscan, vanwege het feit dat alle scholen van 

de stichting in oorsprong zijn ontstaan vanuit ouderinitiatieven én omdat hiermee het 

aanbod basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband wordt uitgebreid, is in een 

bestuursvergadering besloten het ouderinitiatief op te pakken en te ondersteunen.  

Als vervolg hierop is de initiatiefgroep van ouders uitgebreid met twee directeuren van 

stichting ABBO, een ouder uit de GMR en de algemeen directeur.  

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om voor 1 februari 2019 een aanvraag te doen bij de 

gemeente Bergen op Zoom. Daartoe is door de VBS een leerlingenprognose opgesteld die 

voldoet aan het Programma van Eisen zoals opgesteld in de Regeling modelprognose primair 

onderwijs 2013. Bij een verder succesvol verloop van de stichtingsprocedure ontvangt de 

nieuwe school per 1 augustus 2020 een brinnummer. 

Twee leden van de initiatiefgroep nemen vanaf 2018 deel aan een landelijk netwerk nieuw 

te stichten vrijescholen. 

Vanuit de Vereniging van vrijescholen wordt ondersteuning geboden in de vorm van o.a. een 

handreiking waarin verschillende fases van totstandkoming worden beschreven. 

Onderwijsprestaties 
Voor het monitoren van de onderwijsprestaties op alle scholen hebben in 2018 tweemaal 

leeropbrengsten gesprekken plaatsgevonden.  

De directeur en internbegeleider(s) van de school verklaren tijdens een leeropbrengsten 

gesprek ten opzichte van de bovenschoolse internbegeleider ‘jonge kind’ en bovenschools 

internbegeleider groep 4 tot en met 8 de resultaten van CITO, signaleringen in PRAVOO of 

KIJK, uitslag van de NIO en uitslag van de IEP toets. Dit heeft plaatsgevonden volgens een 

vaste structuur. Gegevens worden volgens vaste afspraken vooraf aangeleverd. Voor 

verslaglegging zijn afspraken opgesteld en worden termijnen aangegeven. Bij aanvang wordt 

gestart met het bespreken van de verbeteracties uit het vorige leeropbrengsten gesprek. 

Verbeteracties zijn niet vrijblijvend, maar worden vastgelegd als verbetering van kwaliteit en 

opbrengsten. Er wordt cyclisch gehandeld. 
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Na afronding van de gesprekken wordt het schoolverslag opgesteld door de directeur en de 

intern begeleider van de school. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden aan het 

bovenschools gespreksteam (bovenschoolse ib-ers en algemeen directeur). Zij kunnen 

aanvullingen doen of vragen om verdere of andere uitwerking. Op een vastgesteld moment 

wordt een bovenschoolse managementletter opgesteld door de bovenschoolse ib-ers. Deze 

wordt ter bespreking met de directeuren aangeboden aan de algemeen directeur. Na 

bespreking in het Bovenschools Directie Overleg wordt de managementletter inhoudelijk 

behandeld in het bovenschools ib overleg. 

Op schoolniveau hebben intern begeleiders en leerkrachten de onderwijsprestaties op 

groepsniveau en individueel leerlingenniveau doorgenomen. Ook dit heeft in 2018 twee keer 

plaatsgevonden. Na afronding van de CITO middentoetsen en CITO eindtoetsen zijn deze 

gesprekken op de scholen gevoerd. Er is een directe koppeling tussen de groepsscores die 

op schoolniveau zijn besproken en de scores die op bovenschoolniveau besproken zijn.  

Algemene inhoudelijke aandachtspunten uit de managementletters in 2018 zijn: 

• Voorsorteren op een bestuursonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in 2021-

2022 met betrekking tot de voor- en vroegschool.  

o Scholen maken de doorgaande lijn zichtbaar.  

o Scholen beschrijven de warme overdracht van peuter naar kleuter.  

o Scholen geven hierbij de rol van ouders weer.  

o Dit alles wordt vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

• Tijdens de middenopbrengsten gesprekken komen de NIO uitslagen vast op de agenda 

en tijdens de eindopbrengsten gesprekken de IEP uitslagen. Hierbij wordt ook de 

verhouding tussen beide toetsen geanalyseerd. 

• Auditonderwerpen en leeropbrengsten onderwerpen worden tijdens de twee vormen 

van gesprekken losgekoppeld en tijdens het juiste gesprek aan de orde gesteld. 
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Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg 

In 2016 is de bovenschoolse interne begeleiding vormgegeven met een ib-er jonge kind en 

een ib-er voor de midden- en bovenbouwleerlingen. Ook in 2018 is deze vormgeving verder 

geborgd. De bovenschoolse intern begeleiding houdt overkoepelend toezicht op de 

opbrengsten van de scholen en informeert de algemeen directeur en het bovenschoolse 

directieoverleg over opvallende uitkomsten. Op basis hiervan wordt bekeken of extra inzet 

nodig is op een bepaalde school of dat er andere lesmaterialen of methodes nodig zijn om 

de opbrengsten op niveau te houden. Tevens coördineert de bovenschoolse intern 

begeleiding een projectgroep van intern begeleiders waarin de kwaliteit van de 

leerlingenzorg wordt bewaakt en de invoering van passend onderwijs in gang wordt gezet. 

De projectgroep intern begeleiders bestaat uit alle intern begeleiders van de ABBO scholen 

en vergadert maandelijks. Op de scholen is er intensief overleg tussen de intern begeleider 

en de directie. Door bovenstaande constructie zijn lijnen kort en kan zo nodig snel 

geschakeld worden. 

In 2017 is besloten om voor de audits en onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen 

een gestandaardiseerd landelijk kwaliteitszorgsysteem te gaan gebruiken. Het 

kwaliteitszorgsysteem heeft als basis het onderzoekskader van de Inspectie van het 

Onderwijs dat van kracht is geworden per augustus 2017. Het biedt mogelijkheden voor 

zelfevaluatie, audits, ontwikkelen & plannen, kwaliteitsborging, kwaliteitsmanagement en 

planning & control. In schooljaar 2017 – 2018 en schooljaar 2018 – 2019 is de implementatie 

van het systeem verder vorm gegeven. Eind schooljaar 2018 – 2019 hebben alle scholen het 

nieuwe schoolplan en het daaraan gekoppeld meest actuele jaarplan in het systeem 

verwerkt. Vanuit het jaarplan zijn projecten uitgewerkt. Tevens is de zelfevaluatie vanuit het 

toezichtkader van de onderwijsinspectie geactualiseerd.  

In 2018 is op alle scholen de volledige ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie afgenomen. 

Hiervan is op schoolniveau en bovenschools niveau een rapportage opgesteld. De 

rapportages zijn binnen GMR, MR, directieoverleg en op schoolniveau in het 

managementteam besproken. Acties zijn uitgezet. 

Naar aanleiding van de resultaten van de IEP toets in 2018 in combinatie met de resultaten 

van de twee voorgaande jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek 

naar aanleiding van risico’s uitgevoerd op basisschool De Krabbenkooi. Dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden in november 2018. Aan het eind van de onderzoeksdag is een 

terugkoppeling gedaan aan directie, team en algemeen directeur. Daarin is duidelijk 

aangegeven waar de school verbetering moet oppakken, waar kansen zichtbaar zijn en wat 

goed is en geborgd dient te worden.  

• Wat gaat goed? 

• Wat kan beter? 

• Wat moet beter? 

 

Het algehele oordeel is benoemd als onvoldoende. 

De standaarden; aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, (extra) 

ondersteuning, veiligheid, pedagogisch klimaat, resultaten, kwaliteitszorg en 

kwaliteitscultuur zijn onderzocht. 

Het vastgestelde rapport is in januari 2019 gepubliceerd. Dit rapport is via de site van de 

Inspectie van het Onderwijs vrij in te zien voor iedere geïnteresseerde. 

MR en ouders van de school zijn in 2018 geïnformeerd over het aankomend onderzoek en 

uitkomsten daarvan. 

Bij aanvang van de nieuwe directeur in april 2018 op de school en met de komst van de 

nieuwe ib-er met de start van schooljaar 2018 – 2019 zijn er verbeterplannen opgesteld en 

nieuwe organisatorische, personele en onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet. De 

bovenschoolse ib-ers en algemeen directeur hebben hierbij een adviserende rol. Met hen is 

voortdurend afstemming.  
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Het laatste kwartaal van 2019 wordt wederom een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de 

Inspectie van het Onderwijs. Wederom worden dan alle genoemde standaarden onderzocht 

en volgt een nieuw algeheel oordeel. Dan hoopt de school weer volledig te voldoen aan de 

eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt binnen alle standaarden die worden 

gecontroleerd. 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
In 2017 is een begin gemaakt met het vormen van krachtige directies op de scholen. Door 

natuurlijk verloop zijn directievacatures ontstaan op vier van de zes scholen. Hiermee is de 

weg vrijgekomen voor het selecteren van sterke directeuren, geschikt voor het betreffende 

schooltype. Vervolgens is op schoolniveau gekeken of en hoe er daarnaast een goede match 

gemaakt kan worden met de plaatsvervangend directeur. In 2018 is dit traject afgerond en 

is er op alle scholen een stabiele en goed toegeruste invulling van directie en interne 

begeleiding gevormd. In 2018 – 2019 en 2019 – 2020 vinden functionerings- en 

beoordelingsgesprekken plaats. Daarnaast wordt er zo nodig externe coaching ingezet of 

scholing voorgesteld passend bij behoeften of voortkomend uit de individuele 

assessmentrapporten. 

Een sterke bekwame directie en goed opgezet ib-schap per school vormt een basis om goed 

onderwijs te geven vanuit de algemene missie en visie van ABBO en de schoolspecifieke 

missie en visie. 

Het voltooien van bovengenoemde doelstellingen heeft tevens een kwaliteitsslag voor het 

bovenschool intern begeleiders overleg. Onder leiding van de bovenschoolse ib-ers komen 

alle intern begeleiders zeven keer in schooljaar 2018-2019 bij elkaar.  

In 2018 voldoen alle intern begeleiders aan het competentieprofiel dat door het 

samenwerkingsverband is opgezet ten behoeve van passend onderwijs. Deze doelstelling is 

in 2018 behaald. 

In 2018 voldoen alle scholen minimaal aan het geven van alle basiszorg zoals gesteld in het 

ondersteuningsplan 2017 – 2021 van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO. In 2018 

heeft een risico onderzoek op een van de scholen door de Inspectie van het Onderwijs 

uitgevoerd. 

Stichting ABBO heeft in 2018, net als alle scholen vallend onder het Samenwerkingsverband 

Brabantse Wal PO per leerling € 115,34 ontvangen om de basisondersteuning op orde te 

krijgen passend bij de bovengenoemde doelstellingen. Per school is dit gericht ingezet 

afhankelijk van de schoolsituatie. Per school wordt per schooljaar een verantwoording aan 

het samenwerkingsverband gegeven over inzet van de middelen gekoppeld aan het profiel 

basisondersteuning. In het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd dat 

gedurende de huidige planperiode de leerlinggebonden vergoeding blijft bestaan. 

Voor de periode 2019- 2023 is voor stichting ABBO een meerjarenstrategisch beleidsplan 

opgesteld. Als basis voor het strategisch beleidsplan 2019-2023 is uitgegaan van de ingezette 

beleidskeuzes in de voorgaande planperiode 2014-2018. Daarnaast is er voor gekozen om 

vanuit de scholen input op te halen binnen de in het plan genoemde beleidsgebieden. 

Directeuren, ib-ers en bovenschoolse ib-ers hebben in een gezamenlijke sessie benoemd wat 

vanuit de dagelijkse praktijk en hun zicht op de korte en middellange termijn belangrijk wordt 

geacht. 

 Er is bewust gekozen om te streven naar een compact en leesbaar beleidsplan. Het 

beleidsplan vormt een overzichtelijk compact overzicht op hoofdlijnen. Bij het beschrijven 

van de doelen binnen de beleidsgebieden voor de komende planperiode worden geen 

uitvoerige algemene beschrijvingen toegevoegd, maar worden slechts kort omschreven 

doelstellingen weergegeven. 

In documenten zoals begroting, jaarverslag, meerjaren bestuursformatieplan, 

beleidsdocumenten per onderwerp, de schoolplannen en jaarplannen van de scholen 

wordt inhoudelijk ingegaan op de in dit document genoemde doelstellingen per 

beleidsgebied.  

In de structuur en werkwijze van stichting ABBO is verankerd dat het bestuur, het 

directeuren overleg, de GMR en de bovenschoolse ib-ers op stichtingsniveau actief 

betrokken zijn binnen vastgestelde kaders bij alle beleidsontwikkelingen, de te bereiken 

doelen en daarmee samenhangende beleidsdocumenten. Het meerjaren strategisch 

beleidsplan wordt jaarlijks aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en geactualiseerd. 

De evaluatie en actualisatie worden toegevoegd aan de eerste opzet. Daarmee groeit het 

document waarbij de ontwikkelingen gedurende de planperiode chronologisch te volgen 

zijn. 

Afhandeling van klachten 
Binnen stichting ABBO zijn op alle scholen interne contactpersonen beschikbaar. Daarnaast 

is er voor de gehele stichting een externe vertrouwenspersoon. Op vaste momenten 

gedurende het jaar wordt actief gecommuniceerd naar alle medewerkers en betrokkenen 

hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. 
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Op het moment dat zich op een school of bovenschools een klacht voordoet, wordt in eerste 

instantie in gesprek met betrokkenen en zo nodig met een intermediair geluisterd en 

gezocht naar een voor ieder acceptabele oplossing.  

In de meeste situaties lukt het om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen en 

concrete afspraken voor de toekomst te maken.  

Jaarverslag werkzaamheden Annette de Koning-Meeùs, extern vertrouwenspersoon van de 

Stichting ABBO Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs over kalenderjaar 2018.  

Volgens het contract met kenmerk DKVZ – 2018/ABBO/01 tussen De Koning 

Vertrouwenszaken en de Stichting ABBO zal de extern vertrouwenspersoon jaarlijks verslag 

uitbrengen van haar werkzaamheden.  

In de opdrachtbevestiging staan de volgende activiteiten genoemd:  

 

A. Extern vertrouwenspersoon  

1. De opvang en begeleiding van de klager(s). In deze hoedanigheid is Annette de Koning in 

genoemde kalenderjaar vier keer actief geweest. Hier wordt kort genoemd wat de 

onderwerpen van de klachten zijn geweest.  

 

Ad a. In deze zaak is een communicatieprobleem ontstaan. Na bemiddeling tussen partijen 

door de externe vertrouwenspersoon, zijn partijen weer met elkaar in gesprek gegaan. 

Annette de Koning hoefde niet bij dit gesprek aanwezig te zijn. Ondergetekende heeft 

daarop niets meer vernomen en gaat ervan uit dat het probleem is opgelost.  

 

Ad b. In deze zaak geeft klager* aan dat het onderwijs wat aan het kind gegeven wordt, niet 

passend is. Ook voelt klager zich onheus bejegend. Klager is voornemens een officiële klacht 

in te dienen, men zal zich juridisch laten bijstaan. Op de vraag wat de taak van de externe 

vertrouwenspersoon is in dezen, weet klager geen antwoord. Na een aantal telefonische 

contacten geeft ondergetekende aan vooralsnog geen rol te hebben in deze zaak. Indien 

klager zich juridisch laat bijstaan kan alleen maar rolverwarring optreden wanneer de 

externe vertrouwenspersoon klager eveneens zou bijstaan. Daarop heeft ondergetekende 

niets meer vernomen.  

 

Ad c. In deze zaak heeft klager zich gewend tot de algemeen directeur van ABBO, de heer C. 

van Loenhout. De aard van de klacht betreft het frauderen met betrekking tot toetsuitslagen 

van een leerling door de leerkracht. De algemeen directeur heeft zich daarop gewend tot 

ondergetekende met het verzoek onderzoek te doen naar deze klacht. Dit is uitgevoerd en 

algemeen directeur is op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek. Klager heeft – 

na gesprekken met de algemeen directeur en de externe vertrouwenspersoon – besloten 

geen medewerking te verlenen aan het onderzoek. Deze zaak is uitgemond in een officiële 

klacht, bij de klachtbehandeling is Annette de Koning niet betrokken geweest.  

Ad d. Deze zaak loopt nog; klager geeft aan onvoldoende zicht te hebben op de wijze waarop 

de school onderwijsinhoudelijke thema’s uitwerkt en men is niet tevreden over de wijze van 

communiceren daarover naar ouders. De opvatting is ontstaan dat er onvoldoende sprake is 

van een zogenaamd lange termijn plan. In het begin van 2019 zal over deze punten – op 

verzoek van klager – een gesprek plaatsvinden met de algemeen directeur van ABBO, de 

heer C. van Loenhout en ondergetekende. Eventueel/indien noodzakelijk zal op deze zaak in 

het volgende jaarverslag teruggekomen worden.  

* daar waar klager staat, kan ook klaagster gelezen worden. 

Naast of gekoppeld aan een van de vier casussen beschreven door de externe 

vertrouwenspersoon zijn er drie officiële klachtenprocedures geweest bij de Geschillen 

Commissie Bijzonder Onderwijs GCBO. 

Stichting ABBO heeft zich hierin laten bijstaan door een op dit gebied ervaren jurist. De 

oorsprong van de drie klachten kwam voort uit drie verschillende lopende situaties op twee 

scholen van de stichting. 

In chronologische volgorde van indienen is de uitkomst na oordeel van de GCBO als volgt. 

1. De klacht is op twee van de drie klachtonderdelen ongegrond verklaard richting 

klagers. Eén van de drie klachtonderdelen is ter zitting al opgelost tussen klagers 

en aangeklaagden. Dit is in het oordeel van de GCBO als gegrond beschreven in 

het rapport. 

2. De klacht is op zes van de zeven onderdelen ongegrond verklaard. Een 

klachtonderdeel is door de commissie gegrond verklaard. Tevens is een advies 

voor het uitvoerend bestuur gegeven. 

3. De klacht is op zeven van de zeven onderdelen ongegrond verklaard. Er is geen 

verder advies gegeven door de commissie. 

 

Conform procedures is de betreffende MR steeds op de hoogte gebracht van de ingediende 

klacht en uitspraken van de commissie in hun oordeel. Bescherming van privacy is daarbij 

nadrukkelijk in acht genomen. 

Het bevoegd gezag heeft lering getrokken uit de ingrijpende en complexe situaties die zich 

hebben voorgedaan in 2018. Tijdens de behandeling van de klachten zijn bijstellingen 



 

21 

gedaan in beleid en procedures. Advies van de GCBO is vormgegeven met betrekking tot de 

klacht(en) en waar nodig geïmplementeerd op andere scholen van de stichting.  

Stichting ABBO vindt het van het grootste belang om te voorkomen dat er situaties ontstaan 

die uitmonden in klachtenprocedures. In algemene zin heeft dit het afgelopen jaar veel 

aandacht gehad binnen het directieoverleg van de algemeen directeur en schooldirecteuren. 

Op schoolniveau zijn de directeur en de intern begeleider het duo dat hun rol hierin zeer 

verantwoordelijk oppakt om altijd middels gesprek met belanghebbenden tot oplossingen 

of besluiten te komen.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Organisatorische maatregelen 

Op 19 december 2017 is, volgens het reglement; ‘veiligheidsfunctionaris intern privacy- en 

ICT-beheer’, Dhr. Ricky Swets aangesteld als Veiligheidsfunctionaris van Stichting ABBO. 

Sinds 23 april 2018 is dhr. Swets ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld als 

Functionaris Gegevensbescherming namens stichting ABBO. 

YourSafetyNet School (YSN) wordt sinds december 2017 als leidraad gebruikt voor de 

uitvoering en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met 

behulp van YSN zijn de Privacyreglementen voor medewerkers en leerlingen opgesteld. Deze 

reglementen zijn besproken en goedgekeurd door de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). Ook zijn er Reglementen Sociale Media voor medewerkers 

en leerlingen opgesteld. Deze reglementen hebben ook goedkeuring gekregen van de GMR. 

Er zijn opgaven verwerkte privacy- en persoonsgevoelige informatie opgesteld voor 

medewerkers, leerlingen en ouders. Er is een Privacyverklaring voor de schoolwebsites 

opgesteld. 

In januari 2018 is er in de stichting een Data Protection Impact Assessment (DPIA) / 

risicoanalyse uitgevoerd. Op schoolniveau; door de directie, maar ook op medewerker 

niveau en door alle individuele medewerkers.  

In maart 2018 hebben alle medewerkers van Stichting ABBO een medewerkers 

overeenkomst ‘intern privacy- en ICT-gebruiksbeleid’ ondertekend.  

In de loop van 2018 zijn er diverse verwerkersovereenkomsten gesloten met externe 

verwerkers, zoals Dyade, Arbo-Unie etc. Daarnaast zijn er verschillende overeenkomsten 

gesloten met externe verwerkers uit de onderwijsdienstverlening, zoals Heutink, Gynzy, 

Rovict, etc. 

Er zijn protocollen opgesteld m.b.t. de melding, registratie en verwerking van 

beveiligingsincidenten, voor zowel interne situaties en situaties met externe verwerkers. 

Ouders / verzorgers en medewerkers hebben toestemmingsformulieren ingevuld m.b.t. de 

publicatie van beeldmateriaal. Als stichting zijn we verplicht om alle betrokkenen er 

jaarlijks aan te herinneren dat ze deze toestemming kunnen intrekken.  

In het bovenschools IB-overleg zijn de verschillende rechten van betrokkenen besproken. 

Het betreft hier bijvoorbeeld het recht van inzage en het recht op vergetelheid.  

Er is een procedure ‘medewerker uit dienst’ opgesteld. 

Voor Algemene School Oost en BS de Nieuwe Veste zijn reglementen voor cameratoezicht 

en registraties van het gebruik van cameratoezicht opgesteld.  

Op stichtingsniveau is er een verzekering afgesloten. Deze verzekering heeft als 

dekkingsonderdelen; Privacy aansprakelijkheid, Cyber aansprakelijkheid, Data inbreuk, etc. 

Ter juridische ondersteuning is het Handboek Privacyreglement PO van Wille Donker 

advocaten aangeschaft.  

Preventieve maatregelen 

Sinds 25 mei blokkeert YSN al het USB-dataverkeer. YSN logt alle bezochte websites en 

programma’s. Deze gegevens worden precies 7 dagen opgeslagen en worden daarna 

automatisch verwijderd.   Scholen die gebruik maken van Office 365 zijn met Azure 

Information Protection in de gelegenheid gebracht om versleutelde e-mails te versturen. 

Op de Montessorischool is het via een extensie op de Chromebrowser mogelijk om 

versleuteld te mailen. 

In de Office 365 omgevingen is ook Advanced Threat Protection ingesteld. Dit systeem scant 

automatisch elke bijlage op schadelijke inhoud. 

Bewustwordingsprogramma 

De verschillende posters voor medewerkers, leerkrachten en leerlingen zijn verspreid over 

de scholen. Ook is er een AVG nieuwsbrief naar alle medewerkers uitgestuurd. 

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2019 staat de eerste ronde van interne audits op het programma. De FG gaat, naar 

aanleiding van een auditformulier, in gesprek met de directie, Intern Begeleiders, ICT-

coördinatoren en Managementassistenten van de verschillende scholen. Uit deze 

auditgesprekken komen aandachts- en verbeterpunten voor de betreffende scholen en de 
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gehele stichting. Deze aandachtspunten worden daarna in het Bovenschools Directeuren 

Overleg besproken. In 2020 zal een volgende auditronde plaatsvinden. 

Een bovenschoolse werkgroep van ICT-coördinatoren zoekt naar een geschikt nieuw 

communicatieplatform. In eerste instantie vanuit een communicatief oogpunt met 

efficiëntie als directe meerwaarde, maar zeker ook met veel aandacht voor privacyaspecten.   

Er worden momenteel nieuwe schoolwebsites gebouwd. Bij de ingebruikname van deze 

websites zal extra aandacht zijn voor de privacyaspecten voor websites, zoals het gebruik 

van cookies en de plaatsing van een Privacyverklaring. 

Na afronding van de eerste auditronde zal de aandacht verlegd worden naar het invullen van 

de dataregisters per school. Als handvat zal hiervoor het format van Kennisnet worden 

gebruikt. 
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Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel 
In 2018 is er 5,55 fte nieuw ABBO-personeel benoemd. Allen hebben een contract voor 

onbepaalde tijd ontvangen. Bij de benoeming van het personeel is sterk gekeken naar eerder 

bewezen kwaliteit van de medewerkers vanuit flexibele contracten. 

Daarnaast is er een kleine flexibele schil behouden om zo nodig te kunnen anticiperen op 

onvoorziene krimp. 

In 2018 is 1,45 fte bovenbestuurlijke zogenaamde A-pool benoemingen gedaan. 

Bij het inrichten van de formatie voor schooljaar 2018–2019 heeft wederom vrijwillige 

mobiliteit plaatsgevonden. Vanuit wensen van individuele medewerkers is gekeken waar 

matches gemaakt konden worden. Begin 2018 zijn alle individuele wensen geïnventariseerd. 

In het eerste en tweede kwartaal van 2018 is in het bovenschools directieoverleg uitgewerkt 

hoe invulling gegeven kon worden aan de mobiliteitswensen. Daarbij is het uitgangspunt 

altijd dat de mobiliteit een kwaliteitsverhoging voor de school moet geven.  

In 2018 is op alle scholen volledige ruimte geboden voor individuele scholing en 

teamscholing binnen het voor de school beschikbare scholingsbudget. In het bovenschools 

directieoverleg is besloten om een van de scholen extra financiële ruimte te bieden binnen 

de totale scholingsbegroting om een intensieve teamscholing op te pakken. Dit besluit valt 

binnen de algemene scholingsafspraken die op stichtingsniveau zijn vastgelegd. 

Daarnaast is er op gebied van nascholing zeer ruim gebruik gemaakt van het grote 

scholingspakket dat is aangeboden aan het onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband 

Brabantse Wal PO voor schooljaar 2018–2019. 

De komende schooljaren worden maximale scholingsbudgetten opgenomen in de begroting 

volgens richtlijnen vanuit de CAO PO. Deze worden in samenspraak ingezet op individueel 

niveau als op schoolniveau. Leidraad is het protocol nascholing van stichting ABBO. 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
Gedurende geheel 2018 heeft uitstroom op basis van natuurlijk verloop plaatsgevonden. 

Vooral medewerkers in de leeftijdscategorie > 60 jaar kiezen om te stoppen met werken.  

Hierdoor ontstaat voor de formatie van schooljaar 2018-2019 wederom ruimte voor nieuwe 

benoemingen.  

In het meerjaren bestuursformatieplan wordt deze ruimte in kaart gebracht en 

doorberekend. Dit vormt het uitgangspunt voor de benoemingen. 

In 2019 wordt voor maximaal 2,05 fte A-pool benoemingen gedaan. Vanuit de A-pool is het 

mogelijk om vervolgens een vaste plaats op een school te krijgen zodra daar ruimte ontstaat. 

De A-pool vormt zo een flexibele bovenschoolse buffer. 

In 2018 heeft het niet kunnen vinden van kwalitatief goed en gemotiveerd 

onderwijspersoneel zich nog niet voorgedaan. Zowel voor de directievacature als 

leerkrachtvacatures hebben zich steeds voldoende sollicitanten gemeld om goed te 

kunnen selecteren volgens de vooraf opgestelde profielschets. 

Wat betreft het zowel vinden van kortdurende vervanging als langdurende vervangers heeft 

stichting ABBO te maken met problemen die regionaal en landelijk worden benoemd. Voor 

ziektevervanging en vervanging voor eigen middelen zijn we aangesloten bij Transfer 

Centrum Onderwijsvoorziening Zeeland. Indien vanuit TCOZ geen vervanger beschikbaar is, 

zetten scholen eigen zoekmiddelen in om te voorkomen dat leerlingen moeten worden 

opgedeeld over andere klassen of in uiterste noodzaak naar huis moeten worden gestuurd. 

In 2018 zien we hierin nog niet meteen een verandering optreden. Aanpassing van wet- en 

regelgeving WWZ zal enige ruimte bieden. Echter het tekort aan afgestudeerde nieuwe 

leerkrachten en gebrek aan zijinstromers blijft vooral bij vervanging merkbaar. 
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Stichting ABBO weegt alle landelijk en regionale ontwikkelingen op dit gebied af en maakt 

daarin eigen keuzes om deel te nemen aan pools, samenwerkingen, zijinstroomtrajecten, 

duale opleidingsroutes e.d.. Daarnaast zetten we vooral sterk in om voor alle medewerkers 

een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. In 2018 is het diverse malen voorgekomen 

dat goed opgeleide leerkrachten met veel ervaring ons pro-actief benaderen en aangeven 

graag bij stichting ABBO te komen werken. Daarnaast zien we al jaren dat medewerkers in 

de flexibele schil erg loyaal zijn en graag werkzaam blijven bij ABBO totdat de mogelijkheid 

voor een vaste benoeming beschikbaar komt.  

Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim (VP) binnen ABBO bedroeg in 2018 7,56%. Dit is lager dan de 10,8% in 

2017. Het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs bedroeg in 2017 6,3%. 

De gemiddelde ziekteduur (GZD) in 2018 bedroeg 22,57 tegenover 30,65 in 2017. 

De ziekmeldingsfrequentie (MF) bedroeg in 2018 1,1. Dit is lager dan de 1,13 in 2017. Dit 

getal geeft een gemiddelde weer hoe vaak een medewerker zich in een kalenderjaar ziek 

meldt.  

Hieronder is een overzicht opgenomen van het verloop van ziekteverzuim van de Stichting 

over 2018. 

 

 

Maand 
jan feb mrt  april  mei juni juli aug sept okt nov dec 

Verzuim % 11,32 10,04 8,56 6,31 7,36 7,51 6,84 6,37 8,59 7,49 8,77 8,38 

 

ABBO heeft in 2018 wederom bewust naar de verzuimgegevens gekeken om te kunnen 

beoordelen wat de consequenties zijn ten aanzien van het eigen risico-dragerschap (ERD) 

voor de kosten van ziektevervanging. Nu is dat risico ondergebracht bij het Vervangingsfonds 

waartoe ABBO premie betaalt en waar de vervangingskosten voor ziekteverzuim kunnen 

worden gedeclareerd. Gezien het huidige ziekteverzuim is in 2018 besloten nog niet voor 

het ERD te kiezen.  

In 2019 is stichting ABBO overgestapt naar een nieuwe ARBO-dienst. De selectie is gedaan 

in samenwerking met stichting SOM. Bij de keuze is kritisch gekeken naar het totaalpakket 

van diensten van de ARBO dienst. Acties die worden ingezet vanaf het eerste moment van 

ziekmelden en de inzet van re-integratie- en preventieadviseur hebben meegespeeld bij de 

keuze. Algemeen doel is om als werkgever, leidinggevende én medewerker samen 

verantwoordelijk te zijn voor re-integratie en snelle en verantwoorde terugkeer naar het 
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werk. Het contract met de ARBO dienst is afgesloten voor een jaar. Tussentijds vindt 

evaluatie plaats. 

In 2019 wordt gestart met Plan V. Plan V is een instrument van het Vervangingsfonds om 

verzuim met succes aan te pakken. Schoolbesturen die al eerder hebben meegedaan aan 

Plan V is het gelukt om hun verzuim structureel te verlagen en onder controle te krijgen.  

Een van de adviseurs van het Vervangingsfonds maakt een uitgebreide analyse van de 

verzuimsituatie binnen de organisatie. Daarna stellen het schoolbestuur en de adviseur 

gezamenlijk een plan van aanpak op. Hierin zijn de beoogde verzuimdaling en de praktische 

kant van de aanpak vastgelegd. Dit is voor iedere schoolorganisatie verschillend. 

Ondersteuning vanuit Plan V is daarom geheel op maat. Om het uiteindelijke resultaat te 

kunnen meten wordt bij de start een 0-meting uitgevoerd en wordt sluiten met een 1-

meting afgesloten. Het plan duurt twee jaar. Kosten zijn volledig voor het 

Vervangingsfonds. De stuurgroep bestaat uit de functionaris personeelszaken, algemeen 

directeur, een schooldirecteur en een lid PGMR. 
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Leeftijdsopbouw 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leeftijdsverdeling van het personeel van de 

Stichting ultimo 2018. 

 

Leeftijds- 

categorie T/m 25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65 

FTE 2 18,5044 14,9447 23,8608 19,697 0,4875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling vrouw/man 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verdeling vrouw/man van de Stichting ultimo 

2018. 

 

Geslacht FTE 

Vrouw 67,7658 

Man 11,7286 

 

Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

Stichting ABBO zorgt ervoor, in overleg met een extern jurist, dat er zorgvuldig om wordt 

gegaan met ontslagprocedures. Er wordt zorgvuldig omgegaan met termijnen en het 

aanvragen van de instroomtoets in geval van ontslag. 

  



 

27 

 
 
 
 

 
Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. huisvesting & verwachte 
toekomstige ontwikkelingen 

Als gevolg van de leerlingendaling is er ook in 2018 sprake van leegstand bij een deel van de 

ABBO-scholen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met Kinderopvang en Tussenschoolse 

opvang Mamaloe en Stichting Zo zodat er kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 

peuterspeelzaalwerk is gevestigd in de leegstaande ruimtes. Hiermee is een goede 

bestemming gevonden voor het overschot aan ruimte.  

Voor invulling van deze lokaalbestemming wordt toestemming verkregen van de 

gemeente Bergen op Zoom. 

De Capaciteitsbepaling 2018 Onderwijshuisvesting Bergen op Zoom en Steenbergen 

geven de meest actuele status van onze gebouwen.  Daarnaast is voor beide 

gemeenten de Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2018 in kaart 

gebracht. 

Passend bij ieders onderwijsconcept zijn scholen vrij om leegstaande lokalen een 

bestemming als muzieklokaal, technieklokaal, handvaardigheidslokaal o.i.d. te geven.  

Verdere uitbreiding van dienstenaanbod zoals een logopediepraktijk, gespreksruimten, 

vergaderruimten voor organisaties, consultatieruimten heeft in 2018 verder 

plaatsgevonden.  

Een belangrijk nieuwe samenwerkingspartner die van leegstand gebruik maakt is stichting 

Bibliotheek Het Markiezaat. In 2018 is er een vestiging van de Bibliotheek op School 

vormgegeven op algemene School Oost. De Bibliotheek op School zorgt voor een fysieke 

bibliotheek voor kinderen binnen een school. Daarnaast omvat het een pakket aan 

gevarieerde en samenhangende diensten voor leerlingen gericht op schoolse en 

naschoolse leesbevordering en mediawijsheid. Het betreft een samenwerking voor de 

periode 2018 – 2021 op basis van cofinanciering. Als een van de scholen die voldoet aan 

de richtlijnen vanuit het onderwijskansenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom, is voor 

Algemene school Oost in 2018 deze mogelijkheid geboden. De Montessorischool heeft 

geheel op eigen initiatief en kosten ook in 2018 de Bibliotheek op School ingekocht.  

Als voorbeeldschool hoe het samenwerkingsproject de Bibliotheek op School optimaal 

vorm gegeven kan worden heeft er op Algemene school Oost een bijeenkomst 

plaatsgevonden met de wethouders van de gemeenten van de Brabantse Wal, directie en 

managementteam van stichting Bibliotheek Het Markiezaat, directie, teamleden en ouders 

van de school en algemeen directeur stichting ABBO om de aanpak, opbrengsten, succes 

en noodzaak tot uitbreiding van het aantal scholen met elkaar te bespreken.  

Medio 2019 wordt het aantal scholen binnen de gemeente Bergen op Zoom verder 

uitgebreid. Hierdoor komen voor ABBO basisschool de Krabbenkooi en de 

Montessorischool in aanmerking. De wens is dat uiteindelijk alle scholen de Bibliotheek op 

School aanbieden aan leerlingen en mogelijk later aan ouders, buurtbewoners.  

De zes ABBO-scholen beschikken over passende huisvesting. Het onderhoud van de 

gebouwen is uitgewerkt in een actueel 10-jarig meerjaren onderhoudsplan 2018-2027. 

Toereikende dotaties zijn opgenomen in de begroting. Deze worden toegevoegd aan de 

voorziening meerjarenonderhoud. 

Op onderhoud wordt niet bezuinigd. Er is een groot bewustzijn dat goed onderhoud van 

gebouwen en aanpassingen binnen de mogelijkheden van de gebouwen nodig zijn en 

bijdragen aan de eisen van het huidige onderwijs. Door de diversiteit van onderwijsvormen 

op de scholen, worden keuzes ook gericht op die scholen. We streven naar schone, frisse, 

goed ingerichte en onderhouden schoolgebouwen. Toch blijkt dat gebouwen die vele 

tientallen jaren mee moeten en gebouwd zijn volgens verouderde richtlijnen voor goed 

onderwijs ook beperkingen zichtbaar gaan maken.  
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Veranderende inzichten in optimaal binnenklimaat en beheersing energieverbruik kunnen 

niet altijd bekostigd worden vanuit de totale baten die stichting ABBO vanuit het ministerie 

ontvangt. Ook voor grote aanpassingen die nodig zijn voor modern onderwijs, heeft een 

schoolbestuur geen middelen. 

Hier ligt een belangrijk verbeterpunt waarbij onderzocht moet worden hoe genoemde 

zaken gefinancierd kunnen worden. Ook wordt nagegaan waar de gemeente Bergen op 

Zoom een rol heeft om te zorgen voor nieuwbouw op basis van ouderdom van 

schoolgebouwen.  

De gemeente Bergen op Zoom heeft de wens om te onderzoeken of verdere 

doordecentralisatie mogelijk is waarbij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen van 

alle besturen overgedragen kan worden aan de schoolbesturen.  

Wat betreft bovenstaande is het overleg om te komen tot doordecentralisatie van 

schoolgebouwen voortgezet in 2018.  

In 2018 heeft daarbij de nadruk gelegen op het komen tot een Integraal Huisvestings Plan 

(IHP) en vervolgens de slag te maken naar een beleidsrijk IHP. Naast overleg met 

bestuurders, heeft ook intensief overleg met beleidsadviseurs huisvesting vanuit de 

betrokken schoolbesturen plaatsgevonden. Vanaf aanvang in 2016 wordt het proces geleid 

door een organisatie- en adviesbureau. 

Stichting ABBO gaat mee in het proces. Iedere stap wordt door algemeen directeur en 

bestuur zorgvuldig doorgesproken waarbij met elkaar richting wordt bepaald. Steeds zal er 

een afweging plaatsvinden wat de kansen en mogelijkheden zijn ten opzichte van de 

bedreigingen en risico’s. Externe expertise wordt naar behoefte benut. 
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Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs 
Stichting ABBO maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Brabantse Wal PO. De belangrijkste wijziging is de nieuwe governance-structuur die met 

ingang van 1 januari 2019 vorm heeft gekregen. De afgelopen anderhalf jaar hebben het 

Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Raad van toezicht, de Ondersteuningsplanraad 

en de directeur van het SWV PO gesproken over en gewerkt aan de nieuwe governance 

structuur. 

Wat betekent de nieuwe structuur op hoofdlijnen voor het samenwerkingsverband? 

• De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden liggen bij de directeur-bestuurder. 

• De directeur bestuurder zorgt ervoor dat het samenwerkingsverband zijn visie, missie 

en wettelijke taken realiseert.de schoolbesturen zijn gepositioneerd in een 

deelnemersraad en voeren overleg met de directeur-bestuurder over strategie en te 

voeren beleid. 

• De formele werkgeversrol ligt bij de Raad van toezicht. De Raad van toezicht heeft 

tevens een toezichthoudende en adviserende rol op de uitvoering/aansturing van de 

werkzaamheden van de directeur-bestuurder. 

• Intern pleegt de directeur-bestuurder overleg met de klankbordgroep en met de 

deelnemersraad waarin alle schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. 

• De directeur-bestuurder organiseert kennisdeling door middel van het ib netwerk en 

voert overleg met de Ondersteuningsplanraad over het ondersteuningsplan. 

• De directeur-bestuurder stelt het beleid vast na instemming van de deelnemersraad en 

na goedkeuring van de Raad van Toezicht en legt verantwoording af over het gevoerde 

beleid aan de Raad van Toezicht. 

• De directeur bestuurder is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het goed functioneren 

van het samenwerkingsverband. 

De algemene doelstelling voor een samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk 

vastgelegd: “Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die 

extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.“ 

(uit: Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2). 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vertaalt deze doelstelling in de volgende missie: 

Elk kind krijgt de ondersteuning die zorgt voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling, 

waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het 

onderwijs in ons samenwerkingsverband biedt ieder kind een onderwijsplaats die past bij 

zijn ondersteuningsbehoefte. Dit onderwijs vindt zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving 

van het kind plaats en wordt verzorgd door leerkrachten die het onderwijs voortdurend 
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afstemmen op de behoeften van de leerling. Ouders van leerlingen zijn tevreden over de 

kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning en de plaatsing van hun kind. 

In 2018 heeft verder implementatie plaatsgevonden van het ondersteuningsplan 2017-2021 

dat in 2017 is goedgekeurd. Wederom is in 2018-2019 een uitvoerig scholingsaanbod 

opgezet waarop vanuit stichting ABBO door intern begeleiders en leerkrachten ruim is 

ingeschreven. Vanuit het scholingsaanbod 2017-2018 hebben álle internbegeleiders van 

stichting ABBO de kwalificatie coördinator passend onderwijs behaald. 

In 2018 hebben vier pilot audits op toereikende basiszorg op scholen plaatsgevonden. 

Binnen stichting ABBO is er een pilot op basisschool De Aanloop afgenomen. Doel van de 

audits is om uitspraken te doen over de wijze waarop scholen basisondersteuning realiseren. 

Audits dienen een bijdragen te leveren aan de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering en 

geven de scholen input voor het vullen van het individuele ondersteuningsprofiel. Vanuit de 

pilots is door de besturen binnen het samenwerkingsverband het besluit genomen om alle 

scholen vallend onder het samenwerkingsverband de audit af te nemen en daarmee het 

niveau van basiszorg in beeld te brengen. Doelstelling is om voor zomervakantie 2019 op 

bijna alle scholen de audit te hebben afgenomen.  

Scholen binnen het samenwerkingsverband hebben ook in 2018 financiële middelen 

ontvangen om ontwikkelingen in te zetten ten behoeve van de basisondersteuning. Over 

deze middelen is op gelijke wijze als in 2017 verantwoording afgelegd aan het SWV. Voor 

2019 is hetzelfde bedrag per leerling voor iedere school binnen het samenwerkingsverband 

wederom beschikbaar en binnen ABBO opgenomen in de schoolbegroting. 

Samenwerking stichting Kinderopvang Mamaloe 
Binnen de scholen van Stichting ABBO is ook in 2018 het aanbod van Kinderopvang 

Mamaloe verder uitgebreid. Doorgaande lijnen in ontwikkeling en aanbod op alle scholen 

zijn verder ontwikkeld. In voortgang en resultaat verschillen de ABBO scholen van elkaar 

en maakt men eigen keuzes. 

Op enkele schoollocaties waren in 2017 nog peuterspeelzalen van Stichting 

Peuterspeelzalen Bergen op Zoom aanwezig. Na afronding van de harmonisatie 

peuteropvang Bergen op Zoom, is het gehele pakket peuteropvang en 

buitenschoolseopvang op onze scholen overgenomen door Kinderopvang Mamaloe. Met 

ingang van januari 2018 is bovenstaand proces definitief afgerond. Waar het voorheen 

twee organisaties waren waarmee de scholen moesten samenwerken is er vanaf 2018 

door Kinderopvang Mamaloe in samenwerking met ABBO op gestuurd om alle pedagogisch 

medewerkers mee te nemen in de werkwijze van Kinderopvang Mamaloe. Daar waar 

andere instrumenten werden gehanteerd als kindvolgsysteem of anders werd gekeken 

naar een beredeneerd aanbod is de overstap gemaakt naar de doorgaande lijn die 

ontwikkeld is door Kinderopvang Mamaloe en stichting ABBO. Dit heeft in 2018 veel 

investering in ontwikkeling van personeel gevraagd. Dit proces loopt door in 2019.  

De unieke samenwerking met kinderopvang Mamaloe komt voort uit de visie van ABBO 

om op alle scholen te komen tot kindcentra met een aanbod voor leerlingen van 0 tot 13 

jaar. Er is bewust gekozen om dit op onze schoollocaties vorm te geven in plaats van 

samenwerkingen aan te gaan met partners die dit op locaties buiten scholen aanbieden. 

Doorgaande ontwikkellijnen en leerlijnen van 0 tot 13 jaar vinden we essentieel. 

Verwevenheid van personeel van zowel Stichting ABBO als Kinderopvang Mamaloe in het 

belang van leerlingen wordt al toegepast en blijft een belangrijk speerpunt voor de 

komende jaren. Met afronding van de harmonisatie komen mogelijkheden vrij om versneld 

overal kindcentra te vormen. 

Bovenstaande wens en visie komen voort uit de ontwikkelingen die ABBO heeft ingezet 

naar aanleiding van de studiereis naar Finland. Optimale ontwikkelkansen voor elk kind 

zoveel mogelijk op één locatie aangeboden. Waar mogelijk en verantwoord blijven we 

zoeken naar mogelijkheden voor inclusief onderwijs. 

In 2018 is het onderstaande aanbod vanuit de samenwerking op de scholen van stichting 

ABBO aanwezig. 

 kinderdagverblijf  
0-4 jr. 

peuteropvang  
2-4 jr. 

TSO BSO 

Algemene School Oost X X X X 

De Aanloop X X X X 

De Krabbenkooi X X X X 

De Montessorischool X X X X 

De Rode Schouw X X  X 

De Nieuwe Veste  X X X 
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Samenwerking Cultuurbedrijf Bergen op Zoom CKB De Maagd 
In 2018 is de samenwerking met Het Cultuurbedrijf en CKB De Maagd voortgezet. Vanuit 

deze samenwerking heeft stichting ABBO een leerorkest op alle scholen, behalve basisschool 

De Nieuwe Veste. Op deze school is dit niet mogelijk omdat deze school niet binnen 

gemeente Bergen op Zoom valt. Basisschool De Nieuwe Veste heeft een ruim eigen aanbod 

muzikale vorming en een eigen Leerorkest. 

Het Leerorkest is een mooi voorbeeld waarin de onderwijsorganisatie ABBO op unieke wijze 

samenwerkt met het CKB. Deze samenwerking leidt niet alleen tot ontwikkeling van kinderen 

op muzikaal gebied, maar ook op sociaal – maatschappelijk gebied. Brede ontwikkeling bij 

kinderen, talentontdekking en talentontwikkeling, samenwerking en samen tot een 

fantastisch resultaat komen, plezier beleven, trots zijn op elkaar en eigenwaarde 

ontwikkelen zijn zomaar enkele aspecten die naast het leren bespelen van een instrument 

van enorme waarde zijn. 

In het schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 heeft het leerorkest een vervolg gekregen. 

Jaarlijks worden kleine organisatorische zaken aangepast. De vaste structuur is grotendeels 

gelijk gebleven. 

Wat houdt het leerorkest in; 

• Groep 3 en 4 krijgen muzieklessen die de kinderen voorbereiden op de 

leerorkestlessen in de groepen 5 en 6.  

• In november krijgen de leerlingen van groep 5 een workshopochtend van de diverse 

instrumenten. Na de workshop kunnen zij een voorkeur aangegeven. Hierna worden 

afhankelijk van vraag en beschikbaarheid de instrumenten verdeeld. Vanaf januari 

gaan de leerlingen iedere week naar het CKB voor de instrumentlessen, of zij krijgen 

de instrumentlessen op hun school. Deze lessen zijn verdeeld in 3 soorten; homogene 

lessen, registerlessen en orkestlessen. Omdat vervoer van instrumenten niet met ieder 

type instrument even gemakkelijk is, blijven bepaalde instrumenten op een bepaalde 

school en is de selectie per school enigszins beperkt. 

• Vanaf november beginnen de lessen voor de leerlingen van groep 6. Zij gaan verder 

met het instrument wat ze in groep 5 hebben gekozen. Deze lessen zijn ook 

onderverdeeld in homogeen-, register- en orkestlessen. 

• In juni is er voor genodigden, ouders, familie e.d. van alle kinderen uit de groepen 5 als 

van de kinderen uit de groepen 6 wederom een slotconcert. Marco de Souza, 

grondlegger van het Leerorkest in Nederland is daarbij als speciale gast aanwezig.  

• Stichting ABBO is het enige schoolbestuur in Nederland dat een leerorkest heeft 

opgezet. Veelal wordt een leerorkest opgezet door een muziekvereniging, gemeente 

of cultuurbedrijf.  

 

Samenwerking CIOS en de F!tfabriek 
In hoofdstuk ‘Onderwijs’ wordt inhoudelijk op deze samenwerking ingegaan. 

Samenwerking Bibliotheek het Markiezaat 
In hoofdstuk ‘Huisvesting’ wordt inhoudelijk op deze samenwerking ingegaan. 

Samenwerking Educto 
Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en 

ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en 

meer/hoogbegaafdheid. Educto heeft een kantoorvestiging in Bergen op Zoom. 

Stichting ABBO werkt vooral samen met Educto op gebied van; 

• vergoede dyslexiezorg ‘Taallabyrinth’,  

• dyscalculie en rekenproblemen ‘Rekenlicht’,  

• dyslexiebegeleiding en begeleiding bij spelling en leesproblemen ‘Leestalent’, 

• dynamische logopedie ‘Taalreis’  

 

Deze samenwerking vindt plaats op de scholen. Daarbij wordt er op de scholen een 

praktijkruimte voor Educto ingericht voor begeleiding van leerlingen van de school. 

Daarnaast is buiten de schooluren de praktijkruimte ook bereikbaar voor ouders die hun 

kind(eren) niet op de betreffende school hebben, maar wel van de diensten van Educto 

gebruik wensen te maken. Tussen Educto en het team van de school vindt kennisuitwisseling 

plaats. Begeleiding van kinderen vindt plaats tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid daarbij is 

een vanzelfsprekendheid en verplichting.  

In 2018 is Educto gevestigd op Algemene School Oost, De Montessorischool, basisschool De 

Krabbenkooi en basisschool De Nieuwe Veste. Op bestuursniveau is er in 2018 overleg 

geweest met Educto over het personeelstekort op de arbeidsmarkt waar Educto mee te 

maken heeft en het belang van continuïteit van het aanbod op de ABBO-scholen. Vooralsnog 

zijn we tevreden met de uitkomsten, medio 2019 volgt evaluatie. 
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Samenwerking Transfercentrum Onderwijs Zeeland 
Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is opgericht in 2015. Vanaf de oprichting is 

stichting ABBO deelnemer. De meeste Zeeuwse en 2 Brabantse schoolbesturen voor primair 

onderwijs zijn verenigd in TCOZ met zo'n 25.000 leerlingen en 1800 fte aan leerkrachten. In 

deze samenwerking wordt maatwerk geboden op de vraag naar flexibele inzet van 

(onderwijs)personeel. De samenwerking is aangegaan voor vier schooljaren, van 2015 tot 

2019. Stichting ABBO heeft aangegeven ook de hierop volgende periode van schooljaar 

2019-2020 en verder, te willen blijven samenwerken met TCOZ. 

TCOZ is actief bij: 

• het verdelen van werk in de regio, rekening houdend met lerarentekort, vergrijzing en 

met behoud van kwaliteit, 

• het ondersteunen van personeelsleden door mobiliteit en scholing, 

• het versterken van kennis door het samenbrengen van bestuurders en P&O 

medewerkers, 

• een gezamenlijk antwoord op de realiteit die is ontstaan door de Wet Werk en 

Zekerheid. 

 

Samenwerking HZ University of Applied Sciences 
Stichting ABBO werkt intensief samen met de HZ Vlissingen. Jaarlijks vinden studenten PaBo 

Vlissingen een leerwerkplek op de scholen van stichting ABBO. Het betreft eerste tot en met 

vierde jaar studenten. Begeleiding vindt plaats zowel vanuit de HZ, bovenschools 

stagebegeleider als stagebegeleiders op de scholen.  

In schooljaar 2018-2019 zijn totaal zes studenten geplaatst op de scholen. 

In schooljaar 2019 – 2020 wordt een doorstart gemaakt met het project Opleiden in School. 

Dit brengt structurele veranderingen met zich mee voor de ‘stages’ op de scholen.  

• Samen toekomstige collega’s opleiden.  

• Werkplekleren is het uitgangspunt van het curriculum.  

• Er is inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.  

 

In de doorstart worden een aantal nieuwe ontwerpprincipes toegevoegd. 

• De Pabo krijgt één nieuw curriculum waar Opleiden in School onderdeel van uitmaakt. 

• Werkplekleren (dus opleiden in de scholen) neemt daarin een heel belangrijke plaats 

in. 

• Speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en jeugdzorg worden ook betrokken. 

• MBO Scalda met hun opleidingen gericht op professionals die met kinderen werken 

maken deel uit van de project. 

• Ook het werkveld van Scalda wordt bij het project betrokken. Ontwikkelingen op het 

gebied van brede school en IKC maken dit een logische stap.  

• studenten van de Pabo zullen in de nabije toekomst werkplekleren op scholen en op 

andere werkplekken die deelnemen aan het project. In principe niet meer daarbuiten.  
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Financiële positie op balansdatum 
 

 

Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa 

De waarde van de materiële vaste activa is in 2018 met € 61.839 toegenomen. De 

investeringen bedroegen € 190.195. Van dit bedrag is € 172.704 geïnvesteerd in inventaris 

en apparatuur. De totale afschrijvingslasten bedragen € 128.355. Aangezien de 

investeringen hoger waren dan de afschrijvingslasten is de waarde van de materiële vaste 

activa toegenomen. 

Vorderingen 

De totale omvang van de vorderingen is in 2018 met € 23.208 afgenomen. De belangrijkste 

vordering is de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele 

bekostiging en prestatiebox. In periode augustus - december wordt minder dan 5/12 van de 

jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december sprake is van een vordering. Deze 

vordering loopt in de periode januari - juli terug naar nihil. 

Tevens is er een vordering op de gemeente Bergen op Zoom. Deze heeft betrekking op de 

verbouwing bij de Montessorischool welke door de gemeente zal worden vergoed.   

Liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen is in 2018 ondanks het negatieve resultaat met € 

30.364 toegenomen. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de omvang van de vorderingen en 

voorzieningen per 31-12-2018 zijn afgenomen en de omvang van de kortlopende schulden 

is toegenomen. Deze beïnvloeden de omvang van de liquide middelen. Een nadere 

toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is te vinden in het 

kasstroomoverzicht in de jaarrekening. 

Eigen vermogen 

Het negatieve exploitatieresultaat van 2018 is t.l.v. het eigen vermogen gebracht. Het 

totale eigen vermogen is hierdoor met € 29.300 afgenomen.  

Voorzieningen 

De Stichting heeft twee voorzieningen een jubileumvoorziening en een 

onderhoudsvoorziening.  

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de jubileumgratificaties bij een 25- en 

een 40- jarig ambtsjubileum.  

De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van het groot onderhoud.  

Langlopende schulden 

De langlopende schuld heeft betrekking op een ontvangen subsidie voor 1e inrichting van 

de gemeente t.g.v. de Krabbenkooi en valt in een aantal jaar vrij ten gunste van het 

exploitatieresultaat. 

Kortlopende schulden 

De omvang van de kortlopende schulden is met € 213.731 toegenomen ten opzichte van 

31 december 2017. De belangrijkste schulden zijn de af te dragen loonheffing en 

pensioenpremies en het nog uit te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind 

januari en eind mei betaald. De salaris-gebonden schulden zijn gestegen door hogere nog 

te betalen loonheffing en pensioenen.  

De in de vergelijkende cijfers 2017 opgenomen schuld OCW betreft een correctie in de 

gewichtenregeling 2015-2016 ad € 76.406. Dit bedrag is in februari 2018 verrekend en was 

daarom als schuld op de balans opgenomen. 

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 882.890         821.051         Eigen vermogen 1.874.607    1.903.907        

Vorderingen 547.216         570.424         Voorzieningen 252.998         366.911             

Liquide middelen 1.563.560    1.533.196    Langlopende schulden 12.518            14.041                

Kortlopende schulden 853.543         639.812             

Totaal activa 2.993.666    2.924.671    Totaal passiva 2.993.666    2.924.671        
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Het vooruit ontvangen bedrag ad € 90.000 heeft betrekking op ontvangen subsidie van het 

Fonds voor Cultuur Participatie. Deze subsidie zal in de schooljaren 2018-2019 t/m 2020-

2021 worden besteed. 

Analyse resultaat 
De begroting van 2018 liet een negatief resultaat zien van € 40.566. Uiteindelijk resulteert 

een negatief resultaat boekjaar 2018 van € 29.268. Dit is een positief verschil van € 11.298 

met de begroting. Het positief resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 100.297. In de 

navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste 

verschillen. 

Analyse realisatie 2018 versus begroting 2018 en realisatie 2018 versus realisatie 2017 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Het gerealiseerde resultaat 2018 is ten opzichte van het begrote resultaat over 2018 

gestegen met € 11.265. De belangrijkste oorzaken (afgerond in 1.000-tallen) van deze 

stijging zijn: 

De Rijksbijdrage OCenW zijn € 469.000 hoger dan begroot: 

• De lumpsum personeel is € 273.000 hoger en de subsidie personeels- en 

arbeidsmarktbeleid is € 79.000 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk ophoging 

van de personele bekostigingsbedragen ter compensatie van de loonkostenstijging 

conform de CAO PO 2018-2019. 

• Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn er middelen voor werkdrukvermindering 

toegevoegd aan het personeel en arbeid budget. Voor de scholen van Stichting ABBO 

betekent dit voor het kalenderjaar 2018 € 83.000 aan extra middelen. 

• De personele groeibaten zijn ongeveer € 16.000 hoger dan begroot. Gedurende het 

schooljaar 2017-2018 hebben zich op stichtingsniveau meer leerlingen aangemeld dan 

verwacht. 

• Eén van de scholen heeft een bijzondere bekostiging asielzoekers en/of overige 

vreemdelingenkinderen ontvangen ad € 17.000. Deze subsidie was niet in de begroting 

opgenomen. 

• Tegenover deze hogere baten staat een negatieve beschikking inzake verrekenen 

uitkeringskosten Primair Onderwijs ad € 21.000. 

• Tenslotte is er € 22.000 extra ontvangen van het samenwerkingsverband voor het 

arrangement van zware ondersteuning. Deze extra middelen dienen te worden 

aangewend voor ambulante begeleiding. 

Overige overheidsbijdragen zijn € 3.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste post hierbij betreft subsidie schakelklas. De inkomsten hiervan zijn conform de 

begroting € 63.500. Het verschil van € 3.000 betreffen verkeerssubsidie van de gemeente op 

schoolniveau die iets hoger is dan begroot.   

Overige baten zijn € 59.000 lager dan begroot.   

• De detacheringsbaten zijn € 11.000 hoger dan begroot. In 2018 is een personeelslid voor 

1 dag per week aan het Samenwerkingsverband gedetacheerd. In de begroting was dit 

niet opgenomen. 

• De ouderbijdragen zijn € 49.000 hoger dan begroot. Hiertegenover staan echter ook 

hogere uitgaven inzake buitenschoolse activiteiten en kosten overblijf. 

Realisatie

2018

Begroting

2018

Verschil Realisatie 

2017

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 7.452.055    6.983.459    468.596         7.043.093    408.962             

Overige overheidsbijdragen 75.683            72.500            3.183               78.661            -2.978                 

Overige baten 242.392         301.425         -59.033          154.310         88.082                

Totaal baten 7.770.130    7.357.384    412.746         7.276.064    494.066             

Lasten

Personele lasten 6.306.174    5.968.564    337.610         5.711.017    595.157             

Afschrijvingen 128.355         152.048         -23.693          132.769         -4.414                 

Huisvestingslasten 636.506         629.713         6.793               640.504         -3.998                 

Overige instellingslasten 727.339         646.425         80.914            690.366         36.973                

Totaal lasten 7.798.374    7.396.750    401.624         7.174.656    623.718             

Saldo baten en lasten -28.244          -39.366          11.122            101.408         -129.652           

Financiële baten en lasten

Financiële baten 624                   1.000               -376                  977                   -353                      

Financiële lasten 1.681               2.200               -519                  2.088               -407                      

Totaal financiële baten en lasten -1.057             -1.200             143                   -1.111             54                          

Nettoresultaat -29.301          -40.566          11.265            100.297         -129.598           



 

35 

• De post overige is € 120.000 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk opbrengsten 

inzake de A-pool. Bij de begroting was ervan uitgegaan dat in fases een boven 

formatieve A-pool gevormd zou worden van 3,5 fte. Waarbij vanuit gegaan was dat 

85% (€ 144.000) van de loonkosten teruggevorderd zou kunnen worden bij het 

Vervangingsfonds. In werkelijk is er medio augustus 1,45 fte benoemd t.b.v. de A-Pool 

en is hiervan € 21.000 door het Vervangingsfonds vergoed.  

Personeelslasten zijn € 338.000 hoger dan begroot. 

• Lonen en salarissen minus uitkeringen zijn per saldo € 269.000 hoger dan begroot. Deze 

stijging heeft een aantal oorzaken: 

o Door de salarisverhoging overeengekomen in de CAO PO 2018-2019 zijn de 

lonen en salarissen met € 275.000 gestegen. 

o De gelden inzake de werkdrukvermindering zijn ingezet in personeelskosten. 

Hierdoor zijn de lonen en salarissen met € 83.000 gestegen 

o Vanaf medio augustus is er sprake van een A-pool voor 1,45 fte. In de 

begroting was uitgegaan van het hele jaar met een omvang van 3,5 fte. De 

loonkosten van de A-pool zijn € 160.000 lager dan begroot. 

o In 2018 is over 2017 van het Vervangingsfonds een bonus/malus afrekening 

ontvangen van € 71.000.  

• De dotatie van de voorziening jubilea is € 27.000 hoger dan begroot. Dit komt door de 

salarisverhoging zoals overeengekomen in de CAO PO 2018-2019. 

• Personeel niet in loondienst is € 34.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 

doordat voor het ondersteunen van leerlingen met een arrangement extra extern 

personeel is ingehuurd.  

• De overschrijding op de post overig ad € 7.000 betreft voornamelijk hogere kosten 

inzake Arbo 

Afschrijvingslasten zijn € 24.000 lager dan begroot. 

De begrote afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringen uit het verleden en de 

verwachte investeringen in 2018. De investeringen hebben later plaatsgevonden dan 

begroot, waardoor de lasten lager zijn. 

 

Huisvestingslasten zijn € 7.000 hoger dan begroot. 

Kosten inzake klein onderhoud, tuinonderhoud, schoonmaak en heffingen zijn € 23.000 

hoger dan begroot. Hiertegenover staan lagere lasten inzake energie en water ad € 16.000. 

Overige lasten zijn € 81.000 hoger dan begroot. 

• Kosten inzake inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 6.000 hoger dan begroot. 

Dit komt door sterke leerling stijging op een tweetal scholen. 

• De post overige is € 74.000 hoger dan begroot. Deze stijging heeft een aantal oorzaken: 

o De buitenschools activiteiten en kosten overblijf zijn € 48.000 hoger dan 

begroot. Zoals bij de overige baten vermeldt staan hier hogere ouderbijdragen 

tegenover. 

o In 2018 is er een jaarafrekening inzake meerafdrukken ontvangen ad € 17.000. 

Hierdoor zijn de reproductiekosten hoger dan begroot. 

o Aan cultuur is € 8.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit betreft vooral kosten 

inzake leerorkest. 

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gedaald met € 129.598. De belangrijkste oorzaken 

(afgerond in 1.000-tallen) van deze daling zijn: 

• De Rijksbijdrage OCenW zijn € 409.000 hoger dan vorig jaar. Dit ondanks afname van 

het leerlingaantal. Dit wordt meer dan gecompenseerd door toename van de 

bekostiging ter compensatie van de loonkostenstijging conform de CAO PO 2018-2019 

en de extra middelen die voor werkdrukvermindering beschikbaar zijn gesteld. 

• De overige baten zijn € 88.000 hoger dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf 

2018 de volledige huur in rekening wordt gebracht aan Mamaloe. Tevens worden vanaf 

2018 de inkomsten inzake detachering niet meer met de loonkosten verrekend, maar 

apart in de baten opgenomen.   

• De totale personele lasten zijn € 595.000 hoger dan in 2017. De belangrijkste oorzaken 

hiervan zijn de salarisverhoging conform de CAO PO 2018-2019 en dat de extra 

middelen t.b.v. werkdrukvermindering aan personele inzet is besteed. 

• De overige lasten zijn € 37.000 hoger dan in 2017. Dit komt voornamelijk door hogere 

kosten inzake inventaris, apparatuur en leermiddelen en hogere kosten inzake 

buitenschoolse activiteiten. 
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Investeringen en financieringsbeleid 

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het 

beleid is als in enig jaar of maand een te hoog beslag op de liquiditeit plaatsvindt een 

spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen 

worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 

meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 

Treasuryverslag 

In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun 

financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de 

toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemmingen worden besteed.  

De Stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De 

tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetallen 
Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het 

weerstandsvermogen vermelden wij onderstaande kengetallen: 

 

 

Hieronder vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening. 

Huisvestingsratio 

Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van de huisvesting 

en de totale lasten (inclusief financiële lasten).  

Kengetal 2018 2017

Huisvestingsratio 0,08 0,09 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 2,47 3,29 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) 0,00 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit (definitie 2) 0,71 0,78

Weerstandsvermogen 0,24 0,26 kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30
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Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld 

door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten). 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.  

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2017 is de huisvestingsratio gedaald. 

Liquiditeit (current ratio) 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen 

en voorraden) en de kortlopende schulden. 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,47 keer kan worden voldaan aan de uitstaande 

kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te 

betalen posten en de overlopende passiva. 

De Stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 1.563.560 aan liquide 

middelen en heeft daarnaast € 547.216 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de 

openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 853.543. 

De liquiditeitspositie is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is de liquiditeitspositie gedaald. 

In voorgaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen 

opgenomen verplichtingen. 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat 

in relatie tot de totale baten. 

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan - 0,10. 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt 

in het uiteindelijke resultaat. 

De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 7.770.130, een resultaat van -/-  

€ 29.301. Dit houdt in dat alle baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat. 

De rentabiliteitspositie is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2017 is de rentabiliteitspositie gedaald. 

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 636.506 640.504

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen - -

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 636.506 640.504

- Totale lasten 7.798.374 7.174.656

- Financiële lasten 1.681 2.088

Som totale lasten en financiële lasten 7.800.055 7.176.744

Kengetal:

31-12-2018

0,08

31-12-2017

0,09

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 1.563.560 1.533.196

- Vorderingen 547.216 570.424

Vlottende activa 2.110.776 2.103.620

Kortlopende schulden 853.543 639.812

Kengetal: 2,47

31-12-2017

3,29

31-12-2018

Omschrijving

€ € € €

Resultaat -29.301 100.297

- Totaal baten 7.770.130 7.276.064

- Financiële baten 624 977

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.770.754 7.277.041

Kengetal 1-jarig: 0,00 0,01

31-12-2018 31-12-2017
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus 

inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie 

op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 71% van het totale vermogen uit eigen vermogen 

ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 29% van het totale 

vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. 

De solvabiliteitspositie is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde 

onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2017 is de solvabiliteitsratio gedaald. 

Definitie 1: Eigen vermogen door het totale vermogen. 

 

 

 

 

 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere 

bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. 

Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene 

gebeurtenissen benadrukt.  

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 

functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het 

opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende 

weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde 

onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2017 is het weerstandsvermogen gedaald. 

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 1.874.607 1.903.907

- Voorzieningen 252.998 366.911

Som eigen vermogen en voorzieningen 2.127.605 2.270.818

Totaal vermogen 2.993.666 2.924.671

Kengetal:

31-12-2018 31-12-2017

0,71 0,78

Omschrijving

€ €

Eigen vermogen 1.874.607 1.903.907

Totaal vermogen 2.993.666 2.924.671

Kengetal: 0,63 0,65

31-12-2018 31-12-2017

Omschrijving

€ € € €

1.874.607 1.903.907

- Totaal baten 7.770.130 7.276.064

- Financiële baten 624 977

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.770.754 7.277.041

Kengetal: 0,26

31-12-2018 31-12-2017

0,24
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Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren 

of onderwijsorganisaties wellicht een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor 

de vervulling van hun taken. 

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende 

gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

Voor een organisatie van een omvang als stichting ABBO komt de commissie voor de 

kapitalisatiefactor op een streefwaarde van tussen de 30 en 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 2.993.666 2.924.671

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen - -

Verschil balans totaal en materiële vaste activa gebouwen 

en terreinen 2.993.666 2.924.671

- Totaal baten 7.770.130 7.276.064

- Financiële baten 624 977

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.770.754 7.277.041

Kengetal: 0,39 0,40

31-12-2018 31-12-2017
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In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de 

stichting. Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting. Er is geen 

sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. 
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Kengetallen  
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Meerjarenbegroting  
 

 

 

 

 



Toelichting op balans 

De omvang van de balans zal de komende jaren afnemen. Het verloop van de materiële 

vaste activa is bepaald op basis van de in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen 

en de daarbij behorende afschrijvingen. De omvang van de vorderingen is in 2019 verlaagd 

met de vordering op de gemeente ultimo 2018 voor de jaren daarna is het op hetzelfde 

niveau begroot als de begrote omvang op 31 december 2019. Voor 2019 en 2020 zijn er    

negatieve resultaten begroot, waardoor het eigen vermogen in 2019 en 2020 t.o.v. 2018 

zal afnemen. Voor de jaren 2021 en 2022 is een positief saldo begroot waardoor het eigen 

vermogen weer zal toenemen. Het verloop van de voorziening groot onderhoud is bepaald 

op basis van het meerjarenonderhoudsplan. De omvang van de kortlopende schulden is in 

2019, 2020 en 2021 verlaagd met de te besteden gelden van het cultuurfonds. De balans is 

een momentopname, waardoor de omvang van de kortlopende schulden zeer lastig te 

voorspellen is. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend. 
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Staat van baten en lasten  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Het bestuur en GMR van Stichting ABBO hebben de meerjarenbegroting 2019-2022 

goedgekeurd. 

De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen 

leerlingaantallen. Er is rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen 

rekening gehouden met mogelijke verhogingen van de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende 

rijksbijdragen. De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten huur en 

medegebruik en overige opbrengsten. 

 

De formatieve inzet is begroot op basis van de verwachte leerlingprognose. Er is rekening 

gehouden met de jaarlijkse periodiek voor de medewerkers waar dat nog mogelijk is. De 

huisvestingslasten en de overige instellingslasten zijn begroot op ongeveer het niveau van 

de realisatie 2018.  

Risicobeheersing- en controlesysteem 
In deze rapportage geeft stichting ABBO aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in 

de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan 

deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden. Als uitgangspunt hiervoor is het 

risicomanagementmodel van de PO-Raad gehanteerd. Dit model geeft inzicht in het integraal 

risicoprofiel en is bedoeld om de toereikendheid van het risicomanagement te beoordelen. 

Hierbij wordt vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen bedreigen. Het model 

behandelt een vijftal domeinen: 

• Bestuur en Organisatie 

• Onderwijs en identiteit  

• Financiën 

• Personeel 

• Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT 

 

Per domein worden van de belangrijkste risico’s de waarschijnlijk van optreden en de impact 

hiervan voor de organisatie ingeschat. In totaal is er van 55 risico’s een inschatting gemaakt. 

Hierbij werd 1 risico als urgent 6 risico’s als middelgroot bestempeld. Globaal genomen 

betekent dit dat 13% (zijnde 2% plus 11%) van de belangrijkste risico’s op korte en 

middellange termijn aandacht behoeven.   

In onderstaand overzicht worden per domein de risico’s weergegeven. Tevens is kans van 

optreden, impact voor de organisatie en de genomen maatregelen om de risico te 

beheersen opgenomen.



Risico per domein Maximale 

impact 

Kans dat  

het zich 

voordoet 

Berekende  

impact 

Maatregel ter beheersing van het risico 

Bestuur en organisatie 

Maatschappelijk belanghebbende tonen zich 

ontevreden 

€ 50.000 Middelgroot  

20% 

Voornamelijk 

reputatie 

€ 10.000 

Bestuur en toezichthouder maken afspraken over het onderhouden 

van relatie met belanghebbenden en de belanghebbenden worden 

betrokken bij de strategische beleidsformulering. Hiermee wordt het 

risico geminimaliseerd.  

Onderwijs en identiteit 

Systeem voor kwaliteitszorg 

€ 100.000 Middelgroot  

40% 

Reputatie en 

financieel            

€ 40.000 

 

Het bestuur heeft onderwijskundig beleid met minimum-

kwaliteitseisen vastgesteld. Deze kwaliteitsafspraken zijn vertaald 

naar de dagelijkse werkzaamheden op de scholen. Ondanks dat blijft 

het behalen van de eindopbrengsten in groep 8 een terugkerend 

aandachtspunt.  

Onderwijs en identiteit 

Sociale veiligheid 

€ 50.000 Middelgroot  

30% 

Voornamelijk 

reputatie 

€ 15.000 

Er is een breed gedragen veiligheidsbeleid voor alle scholen en een 

beleid inzake sociale media. Ondanks bovenstaande is het nooit 

geheel uit te sluiten dat iets zich voordoet. Wel is geborgd hoe dan te 

handelen. Hiermee is risico afgedekt. 

Onderwijs en identiteit 

Onderwijsadministratie 

€ 50.000 Middelgroot 

30% 

Voornamelijk 

financieel 

€ 15.000 

Het vastgestelde privacyreglement is inzake nieuwe wet AVG is 

opnieuw bekeken en wordt geïmplementeerd. 

Financiën 

Planning & Control 

De door de schoolbesturen af te dragen premie 

Participatiefonds is variabel en lastig te voorspellen. Het 

kent geen koppeling met de vanuit de overheid 

ontvangen bekostiging. 

€ 40.000 Middelgroot 

30% 

Voornamelijk 

financieel 

€ 12.000 

De landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Bij een 

eventuele aanpassing van de premie worden dekkingsmogelijkheden 

op dat moment onderzocht en in de taakstellende begroting 

opgenomen. 

Personeel 

Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk 

gemiddelde 

€ 80.000 Urgent 

90% 

Voornamelijk 

financieel 

€ 75.000 

Het bestuur stelt enerzijds een verzuimbeleid inclusief een 

verzuimprotocol vast. Daarnaast vitaliteitsbeleid en uitvoering van 

duurzame inzetbaarheid conform cao po. 

Personeel 

Personeelsformatie is groter dan nodig. 

Door krimpende leerlingaantallen in gemeenten met 

ABBO scholen is het mogelijk dat ABBO meer personeel 

in dienst heeft dan waarvoor we bekostiging ontvangen. 

€ 254.000 Zeer 

onwaarschijnlijk  

< 5% 

Voornamelijk 

financieel 

€ 8.400 

Jaarlijks wordt een meerjarenformatieplan opgesteld waardoor we 

tijdig kunnen anticiperen op leerlingendalingen. Bovendien is er 

zoveel vraag naar deskundig en geschoold onderwijzend personeel 

dat we dit risico als zeer onwaarschijnlijk inschatten. 

Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT 

D.m.v. aangepaste wetgeving heeft per 1-1-2015 

doordecentralisatie plaatsgevonden van de 

huisvestingsmiddelen inzake het gebouwenonderhoud 

buitenzijde.   

€ 100.000 Middelgroot 

20% 

Voornamelijk 

financieel 

€ 20.000 

 

We streven ernaar om onze voorziening zo correct mogelijk te 

berekenen en op peil te houden, zodat toekomstige 

onderhoudskosten kunnen worden betaald. Het valt echter niet uit te 

sluiten dat we te maken krijgen met onvoorziene hogere kosten. We 

laten ons MOP frequent actualiseren en het doteren aan de 

voorziening gebeurt consistent. 
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Het signaleren van, beoordelen van en reageren op risico’s is van groot belang voor de 

beheersing van de organisatie en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ten einde 

de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert stichting ABBO een planning en control 

cyclus waarbij het bestuur de ontwikkeling van de (financiële) prestaties monitort en hier 

ook periodiek verantwoording over aflegt aan het toezichthoudend orgaan. De werkwijze 

ten aanzien van de monitoring van de scholen bestaat uit de periodieke Management 

Rapportage gesprekken tussen algemeen directeur en de schooldirecteuren (Marap 

gesprekken). 

De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de 

meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de algemeen-directeur en 

schooldirecteuren wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In 

deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt 

beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

Voor het opvangen van risico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt het bestuur in haar 

financieel beleid o.a. het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.  

De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd 

voor het uitsluiten van bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat 

dan met name om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.   
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Fraude risicoanalyse 
Proces Risico Beheersmaatregel 

Baten Rijksbijdragen is een gegeven en fraude is, gelet op externe controle, niet mogelijk 

 

Overige baten zijn beperkt in omvang. Hierin zouden verhuurbaten niet 

verantwoord kunnen worden. Door beperkte omvang is risico beperkt.  

 

 

Directie is aanwezig op locatie en heeft zicht op ter beschikking stellen van ruimte 

voor verhuur. 

Kosten /  

onderhoud /  

investeringen 

Risico dat opdrachten tegen niet zakelijke voorwaarden worden afgesloten.  

 

De factuur stemt niet overeen met de werkelijke prestatie. 

Alle facturen worden door directie en medewerkers van de administratie gezien. Zij 

zijn hierbij alert op opvallende facturen en niet zakelijke prijzen. 

Bij grote huisvestingsinvesteringen wordt externe bouwbegeleiding en toezicht 

ingehuurd om de prestatielevering te bewaken. Verder is er intern toezicht door de 

directie op prestatielevering. Facturen worden gefiatteerd door externe en interne 

toezichthouders.  

Betalingsverkeer Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet rechthebbende.  Crediteurenstambestand kan alleen worden aangepast door medewerkers van de 

administratie. Op deze mutaties vindt interne controle plaats. De daadwerkelijke 

betaling wordt verricht door de algemeen directeur.  

Het autorisatieschema kan door geen enkel individu zelfstandig worden aangepast. 

Hiervoor zijn steeds meerdere autorisaties nodig. Crediteuren zullen verder 

achteraf melden dat er niet betaald is waardoor fraude achteraf aan het licht komt.  

Memorialen De mogelijkheid van het doorbreken van de interne controlemaatregelen door het 

management en/of schattingen door het management dienen met een voldoende 

mate van professioneel kritische houding worden beoordeeld 

(memoriaalboekingen). 

Directie kan niet zelf memorialen aanmaken. Dit moet via medewerkers 

administratie gebeuren die boeking verwerken op basis van onderliggende 

brondocumentatie. 

Personeelskosten Er worden onterechte declaraties ingediend. Alle declaraties moeten door leidinggevende worden geautoriseerd. Declaraties 

worden alleen door de administratie verwerkt als deze zijn geautoriseerd. 

 

Declaraties inzake reiskosten worden alleen door het administratiekantoor 

verwerkt indien deze geautoriseerd zijn. 

 

Directie heeft inzicht in personele bezetting en gelet op omvang organisatie vallen 

niet bestaande personeelsleden op.  

Schoolbank  Schoolbanken dienen met brondocumenten maandelijks te worden ingeleverd op 

het bestuurskantoor en daar wordt het verder verwerkt. Saldi vanaf € 2.500 worden 

afgeroomd en op de rekeningen kan men niet rood staan. Verder worden zoveel 

mogelijk ontvangsten op de centrale bestuursrekening geboekt. 

 Contante betalingen worden niet verantwoord in de financiële administratie. Omvang van het kasverkeer is beperkt. 



Rapportage toezichthoudend orgaan 
Inleiding 

Good governance verlangt van het bestuur dat zij verantwoording aflegt in haar eigen 

jaarverslag. Het bestuur streeft transparantie na in het functioneren. We besteden dan ook 

aandacht aan de volgende verantwoordelijkheden: 

• Persoonlijke gegevens toezichthouders 

• Honorering 

• Werkgeversschap 

• Inzicht in het toezicht 

  

Samenstelling bestuur 

Naam Geboorte- 

datum 

Functie Functie in 

bestuur 

Datum  

eerste  

benoeming 

M.A.L. Michielsen 12-05-1963 Algemeen Directeur 

ASK Romein 

Voorzitter 01-07-2006 

A.J.N. Swagemakers 25-02-1958 Ondernemer Bed & 

breakfast Op de 

Brabantse Wal 

Lid 01-08-2012 

B.J.A. van Bezooijen 18-08-1979 Docent/onderzoeker 

Hoger Onderwijs 

Fontys 

Lid 18-01-2016 

T. Yildiz 01-04-1981 Senior Business 

Controller Sabic 

Lid 12-06-2017 

V.M.M. van de Graaff-

Schimmel 

26-06-1976 Coördinator 

Hogeschool 

Rotterdam 

Lid 18-01-2016 

C.J.P.M. van Loenhout 16-12-1962 Algemeen directeur  01-06-2016 

 

Honorering 

De voorzitter van het bestuur ontvangt een vergoeding van € 1.000 en de leden van het 

bestuur ontvangen een vergoeding van € 750 per jaar voor hun werkzaamheden. 

Werkgeverschap 

De relatie tussen het bestuur en de algemeen directeur is verankerd in het bestuur en 

toezichtkader van Stichting ABBO.   

Twee leden van het bestuur houden minimaal jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

algemeen directeur en een vertegenwoordiger van het bestuur houdt samen met de 

algemeen directeur tenminste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met iedere 

schooldirecteur.  

Inzicht in het toezicht 

Het bestuur heeft een jaarrooster vastgesteld waarin strategische punten zijn opgenomen. 

De algemeen directeur geeft zowel mondeling als schriftelijk een terugkoppeling aan het 

bestuur. Het bestuur heeft in 2018 acht keer met de algemeen directeur vergadert. De 

belangrijkste onderwerpen van toezicht zijn: 

• Jaarrekening 2017 

• Meerjarenbegroting 2019-2022  

• Meerjarenbestuursformatieplan  2018-2022 

• Omgang met Code Goed Bestuur   

• Treasurystatuut besproken 

• Doordecentralisatie schoolgebouwen gemeente Bergen op Zoom 

• Bestuursaanpassingen KvK 

• Financiële kwartaalrapportages 

• Selectie en benoemingsprocedure schooldirecteuren 

• Vaststellen benoemingsruimte nieuwe medewerkers vanuit 

MeerjarenBestuursFormatiePlan 

• Ziekteverzuim 

• Kwaliteitsonderzoek i.v.m. inspectieonderzoek 

• Monitoringsgesprekken met schooldirecteuren 

• Governance Bestuur- en toezichtkader en Managementstatuut 

• Zittingstermijnen bestuursleden 

• Gesprekscyclus algemeen directeur 

• Rapportages tevredenheidsonderzoek 

 


