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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het laatste bestuursverslag van de stichting RK/PC Basisonderwijs Wehl en 
Nieuw-Wehl, opgesteld door de voormalige bestuurder, de heer W. Derksen.  
 
In 2018 heeft de bestuurder van Het Timpaan te kennen gegeven met ingang van oktober 
2020 met pensioen te gaan. Eind 2018 en begin 2019 is er door de Raad van Toezicht (RvT) 
van Het Timpaan intern, maar ook met bestuur en MR van Het Timpaan gesproken over 
vervanging van de bestuurder. In maart 2019 heeft de RvT van de Stichting Primair 
Onderwijs Achterhoek (PRO8) aan de RvT van Het Timpaan verzocht om nadere 
intensivering van de samenwerking te onderzoeken. Deze ontwikkelingen tezamen hebben 
ertoe geleid dat de raad een extern bureau (Scolix) heeft ingeschakeld om binnen deze 
ontwikkelingen het juiste pad voor de toekomst te kunnen vinden. Na diverse gesprekken en 
bijeenkomsten is in oktober een kennismakingsbijeenkomst van beide Raden van Toezicht 
geweest en is na een volgende bijeenkomst later in oktober onder begeleiding van Scolix 
een interbestuurlijke stuurgroep geïnstalleerd, bestaande uit de zittende bestuurders, die 
vanaf dat moment een onderzoek heeft gedaan naar een bestuurlijke fusie tussen Het 
Timpaan en PRO8. Dit onderzoek is in 2020 succesvol afgerond en per 1 januari 2021 is de 
Stichting RK/PC Basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl bestuurlijk opgegaan in Stichting 
Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) en is Het Timpaan één van de 15 scholen van PRO8 
geworden. 
 
In het kader van de Meervoudige Publieke Verantwoording onderscheiden we de 
verantwoording naar het Ministerie van Onderwijs en de verantwoording naar de 
belangrijkste belanghebbenden (stakeholders). 
 
Voor het Ministerie van Onderwijs gelden voornamelijk de gegevens van de inspectie en de 
financiële jaarrekening inclusief de resultaten van de accountantscontrole (verticale 
verantwoording). De gegevens van de inspectie zijn op de site van de inspectie te vinden: 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Voor de horizontale verantwoording, de verantwoording naar de belanghebbenden, 
gebruiken we dit document om onze medewerkers, de ouders en andere belanghebbenden 
te informeren.  
Naast specifieke informatie over bestuur en school is de jaarrekening te vinden op: 
www.kindcentrumhettimpaan.nl 
Eveneens is informatie over Het Timpaan te vinden via www.scholenopdekaart.nl 
 
Dit verslag is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van PRO8 en is 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvT) van PRO8. De Medezeggenschapsraden 
bespreken het verslag in de vergaderingen van juni 2021. 
 
 
Doetinchem, mei 2021 
 
L.P.M. Hermsen 
Voorzitter College van Bestuur PRO8 
 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.kindcentrumhettimpaan.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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2. Bestuur en organisatie 
 
 

2.1. Organisatiestructuur 
 

 
 

2.2. Algemeen 
De stichting RK/PC Basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl vormt het bestuur van basisschool 
Het Timpaan. De school heeft een hoofdlocatie aan de Koningin Wilhelminastraat en heeft 
twee lokalen in de dependance aan het Raadhuisplein in gebruik. De school verzorgt 
onderwijs aan 388 leerlingen (01-10-2020). 
De bestuurder is eindverantwoordelijk en beheert specifiek de portefeuilles huisvesting, 
financiën, personeel en organisatie. De directeur geeft dagelijks leiding aan de school en 
beheert de portefeuilles onderwijs en kwaliteit.  
Ester Gelsing Kinderopvang huurt een gedeelte van de school waarin de kinderopvang, een 
peuterspelgroep en de buitenschoolse opvang is gehuisvest. Het huurcontract is voor 5 jaar 
vastgelegd en loopt tot 1 januari 2025. Ester Gelsing Kinderopvang is weliswaar een aparte 
onderneming, maar naar buiten toe treden we op als één team van medewerkers die opvang 
en onderwijs verzorgen voor de kinderen van nul tot dertien jaar. We noemen de opvang en 
de school samen “Kindcentrum Het Timpaan”. Inhoudelijk is er een intensieve 
samenwerking. 
Van de gemeente Doetinchem huurt Het Timpaan twee lokalen van de locatie aan Het 
Raadhuisplein: een lokaal wordt gebruikt voor de jeugdbibliotheek. Het andere lokaal wordt 
gebruikt als leslokaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  
 

2.3. Juridische structuur 
De naam van de stichting luidt: “Het Timpaan, stichting voor RK/PC basisonderwijs te Wehl 
en Nieuw-Wehl.”  
 

2.4. Het bevoegd gezag 
  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school en neemt kennis van wat 
er in de school speelt. De Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt de bestuurder. 
De RvT verwoordt de behoeften van belanghebbenden (haar share-holders) in de Wehlse en 
Nieuw-Wehlse samenleving in duidelijke (onderwijs)doelstellingen. Deze doelstellingen 
hebben betrekking op het pedagogisch en onderwijskundig beleid, financieel beleid en 
accommodatiebeheer. 
De RvT ziet erop toe dat de doelstellingen op een verantwoorde manier worden gerealiseerd 
en dat daarbij op passende manier wordt gecommuniceerd. 
In 2019 is de RvT met een externe deskundige bij elkaar geweest om te werken aan de 
bestuurlijke doelen en het toezichtskader voor de periode 2019 t/m 2022. In maart 2019 zijn 
de bestuurlijke doelen vastgesteld. Tevens is het besluit genomen om te werken volgens het 
Raad van Toezichtmodel. Daartoe is in maart 2019 een toezichtskader vastgesteld en een 
publieksversie gemaakt en gepubliceerd op de website van Het Timpaan. 
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De RvT ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De RvT kijkt naar de resultaten, 
maar ook naar eventuele risico's. Ook controleert de RvT of de wetten en regels nageleefd 
worden, zoals de integriteit van de bestuurder en de identiteit van de school. De RvT houdt 
toezicht of de school doelmatig en efficiënt werkt. De RvT werkt volgens de richtlijnen van de 
“Code Goed Bestuur in het primair onderwijs”. Het toezichtskader beschrijft de taken, 
verantwoordelijkheden van respectievelijk de toezichthouders en de bestuurder.  
In 2020 hebben vier reguliere bijeenkomsten plaatsgevonden. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. 
Voorzitter:      Mevr. A. Middelveld 
Secretaris:      Mevr. M. Meijnen 
Overige leden:     Dhr. P. Hermans 

Dhr. C. Broekhuis 
      Dhr. E. Peters 
 

2.5. De Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) werkt volgens de Wet Medezeggenschap (WMS), het 
Statuut Medezeggenschap en het MR-reglement.  
De MR krijgt informatie over belangrijke onderwerpen van de school. De MR krijgt relevante 
beleidsvoornemens voorgelegd voor advies of ter instemming. Tevens kan de MR gevraagd 
of ongevraagd advies uitbrengen en allerlei onderwerpen informatief bespreken.  
In 2020 hebben er zes reguliere MR-vergaderingen plaatsgevonden.  
De onderwerpen die aan de orde kwamen in 2020 waren:  

• de speelplaats; 

• de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding hiervan; 

• het functieboek; 

• de klachtenregeling; 

• het taakbeleid; 

• het schoolontwikkelplan; 

• de begroting; 

• onderwijs tijdens de pandemie; 

• de zomerschool en ander subsidies t.b.v. het onderwijs in na Corona. 
Daarnaast was het plan van aanpak om tot een weloverwogen keuze te komen hoe Het 
Timpaan bestuurlijk verder zou gaan na het vertrek van de bestuurder Dhr. W. Derksen een 
steeds terugkerend thema. Het haalbaarheidsonderzoek heeft ertoe geleid dat de MR 
instemming gaf aan de bestuurlijke fusie met PRO8. Hierbij is afgesproken dat er (voorlopig) 
twee leden van de MR van Het Timpaan zitting nemen in de GMR van PRO8. 
 
De samenstelling van de MR is als volgt: 
Voorzitter:      Mevr. E. Volman   (leerkracht) 
Secretaris:      Mevr. I. Schennink   (ouder) 
Overige leden:     Mevr. S. Stuijt-Lageschaar   (ouder) 
      Mevr. A. Schenning-Stawicka  (ouder) 
      Mevr. E. Van Elk    (ouder) 
      Mevr. S. Hoenink    (leerkracht) 
      Mevr. A. Lukassen    (leerkracht) 

Dhr.   P. Schrauwen    (leerkracht) 
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3. Instellingsbeleid en activiteiten 
 
In 2019 heeft de RvT de bestuurlijke doelen en het toezichtskader voor de periode 2019 t/m 
2022 vastgesteld. Daartoe is in maart 2019 een toezichtskader vastgesteld en een 
publieksversie gemaakt en gepubliceerd op de website van Het Timpaan. 
 

3.1. De bestuurlijke doelstellingen  2019-2022 
      

 
 

Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

2. Onderwijsresultaten    

a. Het Timpaan behaalt met haar 
kinderen eindresultaten op of 
boven het landelijk gemiddelde op 
basis van scholen met een 
vergelijkbare populatie.  

De resultaten van de eindtoets 
liggen op of boven het landelijk 
gemiddelde van vergelijkbare 
scholen. 
 
Verdeling kinderen m.b.t. behaalde 
doelen <1F – 1F -2F (=1S) op Taal 
en Rekenen in lijn met verdeling 
van scholen met een vergelijkbare 
populatie. 

Data eindtoets 
 
 

b.  De bestemming van de 
kinderen na het verlaten van het 
Timpaan komt overeen met het 
advies van de school. 

De posities komen tenminste 
overeen met de referentiegroep. 
 
  

• Schoolvensters 

• Cohortonderzoek 

 
 
 

Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

1. Identiteit en 
schoolklimaat  

  

a. Het Timpaan is een 
basisschool op RK-PC 
grondslag. Dit is zichtbaar in het 
onderwijs, in het handelen en in 
de omgang met elkaar. 

75 % van de ouders, kinderen, 
leerkrachten m.b.t. ervaren 
deze waarden op school.  
 

• Panels 

• Vragenlijsten 

• Functioneringsgesprekken 

b. Op het Timpaan gaan we 
met elkaar om vanuit respect. 
Het Timpaan biedt sociale en 
fysieke veiligheid aan iedereen 
op Het Timpaan. 

Kinderen, medewerkers en 
vrijwilligers voelen zich veilig. 
 
 

• Panels. 

• Vragenlijsten ouders, 
kinderen en leerkrachten 

• Functioneringsgesprekken 

• Veiligheidsmonitor/Scol 

c. Het Timpaan communiceert 
met kinderen, 
ouders/verzorgers en 
leerkrachten respectvol, open 
en gelijkwaardig. 

• Ouders weten dat een 
kinddossier aanwezig is dat 
voor hun eigen kind kan 
worden ingezien. 

• Ouders ervaren een open 
en gelijkwaardige informatie 
uitwisseling. 

• Vragenlijsten 

• Panels 

• Medezeggenschapsraad 

• Regiegroep. 

• Ouderbetrokkenheid 

• Groepsouders 

• Activiteitencommissie 
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Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

3. Onderwijsproces   

a. Het Timpaan biedt 
passend onderwijs en 
bereidt kinderen voor op de 
eisen die het 
vervolgonderwijs aan hen 
stelt. 

Kinderen die binnen het 
ondersteuningsprofiel 
passen krijgen een 
passend aanbod. 

Het 
verwijzingspercentage 
is 0%. 

• De auditcommissie (i.s.m. PRO8). 

• Rapportage bestuurder. 

• Bestuurlijke audit 
samenwerkingsverband 

b. Het Timpaan volgt 
zorgvuldig de ontwikkeling 
van kinderen zodanig dat 
zij een ononderbroken 
ontwikkelingslijn kunnen 
doorlopen. 

De kwaliteitskaart 
basisondersteuning; 
toetsen; ovm en 
groepsplannen. 

• De auditcommissie ( i.s.m. PRO8) 

 
 

c. Het pedagogisch en 
didactisch handelen van de 
leerkrachten en het 
pedagogisch-educatief 
handelen van de 
pedagogisch medewerkers 
stelt kinderen in staat tot 
(spelend)leren en 
ontwikkelen. 

De leerkrachten op Het 
Timpaan zijn 
vakbekwaam. 
De route om vakbekwaam 
te worden wordt gevolgd 
conform de CAO PO 
 

De “Timpaanacademie” 

 
Het bekwaamheidsdossier 
 
 

d. Het Timpaan onderhoudt 
proactief functionele 
contacten met partners op 
het gebied van onderwijs, 
zorg en welzijn.  

Dit is zichtbaar in de 
contacten en overleggen. 
 
 
 

Jaarverslag 
 
 
 

e. Kinderen verwerven 
sociale, maatschappelijke 
en culturele competenties 
om hun rol als 
verantwoordelijke en 
betrokken burger in de 
samenleving in te kunnen 
vullen. 

Zichtbaar in activiteiten die 
in samenwerking met 
maatschappelijke en 
culturele partners worden 
uitgevoerd. 

Rapportage bestuurder Het Timpaan 

 

 
 

Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

4. Kwaliteit en ambitie   

a. De school heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht. 

Er is een pdca cyclus waar 
iedereen bij is betrokken. 

• Beleidsplannen 

• Evaluatie-instrumenten 

• Verbeterplannen 

• Verantwoordingsdocumenten 

b.  Met de 
samenwerkingspartner 
PRO8 werkt Het Timpaan 

Dit is zichtbaar in 
kennisdeling en 
gezamenlijke initiatieven. 

• Overleg bestuurders 
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aan de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

c. Het Timpaan neemt haar 
verantwoordelijkheid in het 
verbeteren van het onderwijs 
in de regio door 
samenwerking met de 
opleidingsinstellingen in de 
regio. Op het gebied van 
werkgeverschap gebeurt dit 
met het Personeelscluster 
Oost Nederland. 

Het Timpaan neemt deel aan 
de academische werkplaats, 
de stuurgroep IKC, de audits 
Passend Onderwijs; de 
stuurgroep intern opleiden, 
het besturenoverleg 
cultuureducatie, de 
regiegroep van Het PON, de 
werkgroep lerarentekort, het 
overleg primair 
onderwijs/voortgezet 
onderwijs. 

Het Jaarverslag 

d. Het Timpaan waarborgt 
de privacy van 
medewerkers, ouders en 
kinderen. 

Er zijn geen klachten en 
meldingen. 

• Verslag bestuurder 

 

Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

5. Financieel beleid en 
huisvesting 

  

a. Het Timpaan is financieel gezond en 
maakt integer efficiënt en effectief 
gebruik van de onderwijsbekostiging. 
  

De bekostiging wordt 
zoveel mogelijk 
daadwerkelijk ingezet voor 
de primaire taak: het geven 
van goed onderwijs. 
 
De continuïteit van de 
Stichting wordt 
gewaarborgd door het 
vormen van adequate 
reserves en voorzieningen 
en het realiseren van een 
duurzaam sluitende 
begroting/exploitatie 
 
Jaarlijks goedkeurende 
accountants verklaring 

Vertrekpunt beleidsplan “In 
evenwicht” met de daarin 
opgenomen jaarcyclus m.b.t. 
de verantwoording 
 
Instrumenten: 
 

• Exploitatieoverzicht 

• Jaarrekening 

• Meerjarenbegroting 

• Risicoanalyses 

• Investeringsplan 
 

b. Het Timpaan draagt zorg voor 
optimaal beheer van de 
onderwijsgebouwen met een up to 
date IT infrastructuur. Door 
onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen veranderende eisen die 
aan duurzame onderwijshuisvesting 
worden gesteld.  

Conform het 
meerjarenonderhoudsplan 
wordt het schoolgebouw 
onderhouden. 
De IT infrastructuur maakt 
het digitaal leren mogelijk. 

• Meerjarenonderhoudsplan 
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Wat Hoe weten we dat? Instrumenten 

6. Personeelsbeleid   

a. Het personeelsbeleid van Het 
Timpaan is afgestemd op de 
onderwijskundige doelstellingen, de 
maatschappeljjke doelstellingen en 
de individuele doelstellingen. 

• Ziekteverzuim onder de 
5%. 

• Medewerkers 
tevredenheid boven de 
80 %. 

• 30% master en/of 
vakspecialisten. 

• Managementrapportages 
 
 
 

 
 

3.2. Visie en missie 
 
Onze visie is:  

• dat we werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar 
in opvang, ontwikkeling en onderwijs; 

• dat kinderen de kans krijgen om op alle ontwikkelingsgebieden hun talenten te 
onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving;  

• dat we een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze 
kinderen door samen te werken met organisaties in de nabije omgeving.  

 
De doelstelling van het Kindcentrum is gericht op: 

• het van en met elkaar leren; 

• het scheppen van gelijke ontwikkelingskansen en het preventief werken aan  
ontwikkelingsachterstanden in een veilige omgeving;  

• het bieden van ondersteuning aan kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften in 
opvang en onderwijs;  

• de brede talentontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, d.m.v. een breed aanbod aan 
cognitieve, motorische, sportieve, sociale en culturele activiteiten binnen diverse vak- 
vormingsgebieden;  

• een doorgaande lijn in opvang, onderwijs en ontwikkeling;  

• het aanbieden van samenhangende activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar;  

• het bieden van flexibele arrangementen voor opvang naast onderwijs;  

• het versterken van ontwikkeling en ontplooiing van kinderen van 0 tot 13 jaar door 
samenwerking met nabije organisaties.  

 
De voorwaarden zijn:  

• een heldere organisatiestructuur met taken en verantwoordelijkheden voor alle 
participanten;  

• een gezamenlijke visie op het pedagogisch klimaat binnen KC Het Timpaan;  

• een verbinding leggen tussen binnen- en buitenschools leren, met een aanbod op het 
gebied van naschoolse activiteiten;  

• dat professionals, ouders en kinderen participeren in de ontwikkeling van KC Het 
Timpaan;  

• een efficiënte inzet van tijd, ruimte en geld binnen KC Het Timpaan;  

• de aanwezigheid van een beleidsplan met betrekking tot het gebruik van een 
multifunctionele accommodatie;  

• een naar buiten gericht blikveld met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, de buurt 
en invloeden van buitenaf;  

• een aanbod van activiteiten dat zoveel mogelijk structureel is, systematisch wordt 
geëvalueerd en overzichtelijk is voor betrokkenen.  
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3.3. Motto 
“Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek.” 
 

3.4. Kwaliteitszorg 
Kwaliteit gaat over de mate waarin de school erin slaagt de gestelde doelen te bereiken, zo 
gaat kwaliteitszorg om de zorg voor die kwaliteit.  
De kwaliteitsanalyse organiseren we door de inzet van verschillende instrumenten om het 
functioneren van de school in kaart te brengen: een sterkte/zwakteanalyse, schoolanalyse en 
een visitatie. Er worden enquêtes afgenomen en gesprekken gevoerd. Panelgesprekken met 
kinderen en gesprekken met teamleden in kleine groepen. Verbeterpunten worden als acties 
opgenomen in het jaarlijkse schoolontwikkelplan. Voor wat betreft de externe kwaliteitszorg 
worden ouders bevraagd (ouderpanels) en toetst de inspectie de kwaliteit.  
 
Naast de interne kwaliteitszorg is er een auditgroep van directeuren van PRO8 en de  
directeur van Het Timpaan. Deze auditoren bezoeken jaarlijks een aantal scholen van de twee 
aangesloten besturen. De directie krijgt vervolgens aanbevelingen om de kwaliteit van de 
school te verbeteren. Het audithandboek is geschreven op basis van het actuele kwaliteits-
kader van de inspectie. De directeur heeft deelgenomen aan twee audits binnen PRO8. 
 

3.5. Inspectie 
Met ingang van augustus 2017 houdt de inspectie op een nieuwe manier toezicht op het 
onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen.  
Het toezicht begint en eindigt bij het bestuur. Bij het toezicht richt de inspectie zich op de 
kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, of de school voldoet aan wet- en regelgeving en 
de financiën op orde zijn. Daarnaast rapporteert zij ongevraagd over ontwikkelingen binnen 
het onderwijs en kaarten zij onderwerpen aan die maatschappelijk en politiek onze aandacht 
verdienen. 
Op 21 mei 2019 heeft de inspectie het rapport gepubliceerd van het “Onderzoek bestuur en 
school”. We kregen compimenten van de inspectie over de kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur werden gekwalificeerd met de beoordeling “goed”. Met betrekking tot alle 
overig getoetste onderdelen werd de kwaliteit “voldoende” beoordeeld. 
 

3.6. Klankbordgroep inspectie 
De directeur maakt deel uit van de klankbordgroep Inspectie. Enkele keren per jaar 
bespreekt de directeur met andere schoolleiders en enkele inspecteurs actuele thema’s.  
De thema’s zijn op vraag van de inspectie ten einde hun beleid te monitoren en input te 
verkrijgen. Daarnaast kunnen de betrokken schoolleiders ook aandacht vragen voor actuele 
thema’s uit hun eigen schoolpraktijk. 
 

3.7. Samenwerkingsverband Doetinchem 
Het samenwerkingsverband Doetinchem is in augustus 2014 opgericht in het kader van de 
invoering van Passend Onderwijs. In het SWV werken schoolbesturen en scholen in de 
gemeenten Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Oude-IJsselstreek en Doesburg samen.  
De bestuurder heeft zitting in het bestuur van het samenwerkingsverband. Twee keer per 
jaar wordt door de bestuurder met de directeur van het samenwerkingsverband een 
convenantgesprek gevoerd. Het samenwerkingsverband kiest ervoor om beleidsarm te 
opereren en draagt de middelen zoveel mogelijk over naar de besturen.  
De bijdrage voor het Timpaan bedraagt in 2020 € 145,829,15. 
 
Schoolbesturen en scholen willen ervoor zorgen dat kinderen in de basisschoolleeftijd zo 
thuisnabij mogelijk onderwijs krijgen, dat past bij hun talenten en mogelijkheden.  
Wanneer daarbij extra ondersteuning nodig is, wordt deze zo verantwoord en snel mogelijk 
georganiseerd. Het ondersteuningsplan van het SWV vormt hiervoor de basis. 
In het ondersteuningsprofiel van Het Timpaan staat beschreven hoe Passend Onderwijs op 
Het Timpaan wordt vormgegeven. 



  

 
10 

  
In 2019 heeft Het Timpaan haar basisarrangement uitgebreid met deeltijd HB onderwijs.  
Dit wordt gerealiseerd door een geselecteerde groep kinderen uit de groepen 4 t/m 8 twee 
ochtenden in de week buiten de klas een ander curriculum aan te bieden onder begeleiding 
van de talentbegeleider. Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 wordt een aanvullend 
curriculum aangeboden gedurende een ochtend in de week. Inmiddels is Het Timpaan een 
aspirant lid van de begaafdheidsprofiel vereniging. Twee teamleden hebben een scholing 
gevolgd rond hoogbegaafdheid en de talentbegeleider volgt de opleiding bij Slim educatief 
van begaafdheidsspecialist van Eleonoor van Gerven. 
Er zijn inmiddels twee leraarondersteuners werkzaam. Zij verzorgen in samenspraak met de 
leerkrachten een extra instructiegroep bij het rekenonderwijs en begrijpend lezen. Hiermee 
willen we onze differentiatiemogelijkheden vergroten en de interactie tussen leerkracht en 
leerlingen intensiveren om de opbrengsten te verbeteren. De intern begeleiders stemmen af 
in welke groepen deze ondersteuners worden ingezet. 
 
Overzicht activiteiten en inzet middelen Passend Onderwijs in 2020: 
 

Onderdelen Kosten Activiteiten Effecten 

Talent begeleiding € 1.500 10 bijeenkomsten van de 
academische werkplaats 
van Iselinge. 
 
Opleiden begaafdheid 
specialist(Eleonoor van 
Gerven) 

Leerkrachten krijgen beter zicht 
op en kunnen beter omgaan met 
pedagogische sensitiviteit bij 
hoogbegaafde kinderen. 
De talentbegeleider wordt aan 
de hand van de meest recente 
inzichten geschoold op het 
gebied van alle aspecten van 
het onderwijs aan begaafde 
leerlingen (zien, begrijpen en 
reageren op hun educatieve 
behoeften; ontwikkelen van 
uitdagend onderwijs; herkennen 
en begeleiden van 
onderpresteerders; bevorderen 
van executieve vaardigheden en 
een groeimindset; ontwikkelen 
van schoolbeleid).  

Inzet talent 
begeleider(s) 

€ 15.000 Het organiseren en 
bieden van onderwijs aan 
meer- en hoogbegaafden 
en onderzoek doen bij de 
selectie van “het slimme 
jonge kind”. 

Meer- en hoogbegaafde 
kinderen onder gelijkgestemden 
meer uitdaging bieden. Zicht 
krijgen op meer- en 
hoogbegaafden in de groepen 1 
t/m 3. 

Inzet specialist motoriek € 5.000 Adviseren van collega’s 
m.b.t. motorische 
problematiek bij kinderen. 
Het screenen van jonge 
kinderen uit de groepen 1 
t/m 3. 

Leerkrachten signaleren; 
behandelen en/of verwijzen 
kinderen bij motorische 
problemen. 

Inzet specialist gedrag € 9.000 De adviseren van 
collega’s m.b.t. sociaal 
emotionele problematiek 
bij kinderen. Het bieden 
van sociale 
vaardigheidstraining in en 
buiten de groep. Dit heeft 
in twee groepen 
plaatsgevonden.  

Leerkrachten kunnen beter 
omgaan met sociaal emotionele 
problematiek binnen de groep of 
bij individuele kinderen. 
Kinderen leren omgaan met 
sociaal emotionele 
problematiek. 

Inzet interne 
begeleiders 

€ 80.000 Het organiseren van de 
leerlingenzorg. 

Het bieden van ondersteuning 
aan leerkrachten en ouders bij 
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Onderdelen Kosten Activiteiten Effecten 

het bieden van Passend 
Onderwijs. 

Inzet externe 
orthopedagoog 
IJsselgroep 

€ 16.800 Het doen van onderzoek 
en het adviseren van de 
interne begeleiding. 

Het inbrengen van expertise bij 
het ondersteuningsteam, zodat 
de juiste besluiten worden 
genomen. 

Inzet rekencoördinator € 7.500 Het coachen en 
begeleiden van 
leerkrachten met de 
invoering van de 
rekenmethode en het 
ontwerpen van de 
groepsplannen 

Het ondersteunen van 
leerkrachten bij de nieuwe 
rekenmethode. Hoe organiseer 
je de differentiatie? Verder 
onderzoeken op welke wijze de 
groepsplannen passend bij de 
methode worden ontworpen.  

Onderwijsassistent 
Leraarondersteuner 
(er wordt ook een 
leraarondersteuner 
ingezet vanuit 
werkdrukmiddelen) 

€ 44.000 Inzet 
onderwijsassistenten op 
de leerpleinen die 
gekoppeld zijn aan de 
groepsruimten. Zij geven 
verlengde instructie en 
begeleiden groepjes 
kinderen met de 
uitvoering van de 
verwerking van de lessen. 
De leraarondersteuner 
geeft instructie aan 
groepen kinderen 

Het geven van verlengde 
instructie/ instructie en 
begeleiden groepjes kinderen 
met de uitvoering van de 
verwerking van de lessen. 

 

3.8. Toelatingsbeleid 
Het Timpaan laat leerlingen toe als ouders dat wensen, tenzij bij de toelating vast staat dat 
de school geen passend onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden.  
 

3.9. Begaafdheid binnen het Samenwerkingsverband 
De talentbegeleider is geschoold en actief betrokken bij het Samenwerkingsverband (SWV) 
Doetinchem Begaafdheid. Zij ontwikkelt daar samen met anderen in een netwerk een 
scholingsaanbod voor leerkrachten in de Achterhoek om goed onderwijs te verzorgen voor 
begaafden. Ook neemt zij samen met de IB-er deel aan de Beleidsgroep Begaafdheid van 
het SWV. Daarnaast neemt zij al jaren deel aan de Academische Werkplaats van het 
Iselinge “Pedagogische sensitiviteit bij hoogbegaafdheid” waaruit een prachtige website is 
ontstaan: www.zijnengezienworden.nl. De thema's waaraan gewerkt wordt is; zien en zicht 
krijgen, aanbod en begeleiding. 
 

3.10. Opleiden in de School 
De bestuurder maakt deel uit van de stuurgroep van Opleiden in de school.  
Het Timpaan is een opleidingsschool en medeverantwoordelijk voor het opleiden van een 
nieuwe generatie leerkrachten. Hierdoor versterkt de samenwerking tussen scholen en 
opleidingsschool. Zittende leerkrachten alsmede nieuwe leerkrachten worden geschoold. 
Academische studenten doen op Het Timpaan onderzoek en zijn hierdoor partners in 
onderwijsontwikkeling.  
De schoolopleider heeft in 2020 8 MBO en 14 HBO studenten begeleid. 
 

3.11. Stuurgroep IKC 
Tevens zit de directeur in de stuurgroep “Stuurgroep IKC”: samen met de Pabo Iselinge, een 
MBO instelling, het Graafschapcollege, twee andere Kindcentra en een kinderopvang-
organisatie. Op steeds meer manieren zie je kinderopvangorganisaties en scholen 
samenwerken, maar wat betekent dit voor de medewerker die in de toekomst werkzaam is 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar? Hoe kunnen opleidingen in onze regio rekening 
houden met deze maatschappelijke veranderingen zijn thema’s die worden besproken.  

http://www.zijnengezienworden.nl/
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Door deze samenwerking worden ontwikkelingen opgenomen in het curriculum van de 
betrokken scholen. Er is werkgroep met intern opleiders en een leernetwerk ingericht op de 
deelnemende scholen in 2017. In 2018 is de opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker 
geaccrediteerd en in februari 2019 van start gegaan. Verder hebben de besprekingen in 
2019 in het teken gestaan van consolideren en uitrollen van deze samenwerking, waarbij 
kindcentra’s of samenwerkende organisaties in de regio kunnen aansluiten bij deze vorm van 
stage. 
 

3.12. Personeelscluster Oost Nederland 
Het Personeelscluster Oost Nederland (PON) is een vereniging van besturen die in Oost 
Nederland de handen ineen hebben geslagen m.b.t. personeelsvraagstukken.  
De besturen voeren gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Om die reden is geen sprake van 
risico’s m.b.t. uitkeringen na ontslag ten gevolge van bijvoorbeeld krimp.  
Het loopbaancentrum ondersteunt het bestuur m.b.t. personeelsvraagstukken. Er zijn 
eveneens geen wachtgelders PO.  
De bestuurder heeft zitting in de regiegroep van het Personeelcluster Oost Nederland. Vanuit 
zijn betrokkenheid is hij (mede) betrokken bij het ontwikkelen van het beleid op het gebied 
van werkgelegenheid, mobiliteit van onderwijsgevend personeel, vervangingen en verzuim. 
De focus van Het PON is komen te liggen op het dreigende lerarentekort. De bestuurder 
maakt tevens deel uit van de werkgroep lerarentekort van het PON. Samen met de overige 
besturen uit de regio Liemers; Achterhoek; Rheden en de Liemers is de subsidie “ Regionale 
aanpak lerarentekort” aangevraagd en toegekend. Inmiddels is een projectleider aangesteld. 
Onder zijn leiding wordt het plan verder uitgevoerd. 
 

3.13. Cabo 
Het Timpaan heeft voor zowel de personeelsadministratie als de financiële administratie een 
contract afgesloten met Cabo te Doetinchem. Een nauwkeurige en adequate administratie is 
van groot belang om de eisen, zoals gesteld aan de stichting, te bewerkstelligen.  
 

3.14. Bredeschoolnetwerk Wehl 
Het Timpaan is de enige school in het dorp en is de spil van het bredeschoolnetwerk Wehl 
en onderhoudt functionele contacten met instellingen en organisaties in Wehl en in de 
gemeente Doetinchem. Het hoofddoel van deze contacten is een optimale voorziening te 
realiseren voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar en hun ouders/verzorgers te 
ondersteuning bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken.  
De directeur maakt deel uit van de werkgroep Bredeschoolnetwerk. 
 

3.15. Bibliotheek op school 
Het Timpaan exploiteert, na sluiting van de bibliotheek in Wehl, met ondersteuning van de 
bibliotheek West-Achterhoek de jeugdbibliotheek. De jeugdbibliotheek wordt gerund door 
vrijwilligers. De kosten voor de school bedragen ongeveer € 12.000, -- per jaar. Door het 
overnemen van de jeugdbibliotheek kunnen kinderen uit Wehl in het dorp boeken blijven 
lenen. Ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en kinderen die vanwege specifieke 
onderwijsbehoeften niet op Het Timpaan onderwijs volgen kunnen op Het Timpaan boeken 
lenen. 
 

3.16. Zaken met een behoorlijke of maatschappelijke impact: corona en bestuurlijke 
fusie 

Sinds maart 2020 is Nederland getroffen door de coronacrisis.  
De effecten op de volksgezondheid en de economie zijn in Nederland en de rest van de 
wereld enorm. Vanaf 16 maart werden de scholen gesloten. Dit heeft enorme impact op het 
onderwijs. Besturen kregen de opdracht om onderwijs op afstand te organiseren en opvang 
te regelen voor kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen en voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. 
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Op Het Timpaan betekende dit concreet dat 8% van de kinderen opgevangen werden. 
Hiervoor werden dagelijks drie leerkrachten ingezet. Voor het onderwijs op afstand zetten 
zich dagelijks alle leerkrachten in. Tevens kregen diverse gezinnen tablets mee naar huis die 
door school ter beschikking werden gesteld. 
Leerkrachten die behoren tot de kwetsbare groepen werden zoveel mogelijk ontzien en 
werden niet ingezet bij de opvang in school. 
De financiële gevolgen zijn nog niet goed te kwantificeren. Er zal mogelijkerwijs extra uitval 
zijn van tablets door thuisgebruik. Er worden extra schoonmaakmiddelen aangeschaft. 
Het ziekteverzuim onder het personeel bleef in 2020 laag. 
Om nadelige effecten voor het onderwijs tegen te gaan heeft Het Timpaan ondersteunings-
gelden aangevraagd en ontvangen voor een bedrag van € 35.100,-- om daarmee een 
zomerschool op te starten in de maanden juli en augustus. 
Er hebben 36 kinderen uit de groepen 3 t/m 7 deelgenomen aan de zomerschool. 
De selectie is in eerste instantie tot stand gekomen via de leerkrachten in samenspraak met 
de intern begeleiders. Uitgangspunt hierbij was dat er een duidelijk negatieve tendens 
zichtbaar was op het LOVS voor BL/R&W in vergelijking tot de Middentoetsen. 
Niet alle geselecteerde leerlingen maakten gebruik van het aanbod. Dit maakte dat ouders 
op eigen verzoek ook hun kind konden aanmelden. We voldeden op deze manier aan het 
criterium dat het ministerie stelde om maximaal 10% van de leerlingen het extra onderwijs te 
geven. Daarna konden ouders hun eigen kind zelf aanmelden.  
Acht leerkrachten en twee stagiaires van Iselinge hebben het onderwijsaanbod verzorgd. 
Deze groep kinderen heeft gedurende twee weken in de zomervakantie dagelijks 3 uur les 
gehad. Hierbij lag het accent op rekenen en (begrijpend) lezen. 
De leerkrachten van deze kinderen (schooljaar 2019-2020) hebben voor de kinderen uit hun 
groep die deelnamen het programma klaar gelegd, zodat deze aansloot bij de persoonlijke 
doelen van de kinderen. Ten aanzien van begrijpend lezen is er aanvullend materiaal 
besteld, zodat de kinderen uitgedaagd zouden worden met ander (nieuw) materiaal. 
Dagelijks werd een logboek bijgehouden zodat de leerkracht na de zomervakantie de 
vorderingen kon volgen en daarbij kon aansluiten in het nieuwe schooljaar. 
Opvallend was de grote betrokkenheid en concentratie van de kinderen tijdens deze 
ochtenden. Kinderen hebben een spel gekregen om thuis te spelen (malle getallen) en een 
certificaat voor hun inzet. 
Er is geen voor- en nameting gedaan, waardoor de effecten niet direct te meten zijn. Liever 
wilden we de tijd besteden aan het geven van instructie. De inzet heeft vooral tot doel gehad 
om de leerstof van de afgelopen periode via modeling nogmaals in een kleine setting te 
behandelen. Vanwege de Coronatijd kunnen we ook geen harde conclusies verbinden aan 
toetsgegevens van toetsen die in juni 2020 zijn afgenomen.  
 
De bestuurlijke fusie: na eerste gesprekken in 2019 tussen de raden van toezicht van Het 
Timpaan en PRO8 is in oktober van dat jaar een interbestuurlijke stuurgroep onder 
begeleiding van Scolix een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een bestuurlijke 
fusie tussen de beide stichtingen. Op 14 januari 2020 is de intentieverklaring door de 
bestuurder na goedkeuring door de RvT getekend. Het haalbaarheidsonderzoek dat hierna is 
uitgevoerd door de stuurgroep heeft geleidt tot een positief advies betreffende een 
bestuurlijke fusie tussen de stichtingen. Op 23 juni 2020 heeft de Raad van Toezicht 
unaniem haar toestemming gegeven aan het besluit om bestuurlijk te fuseren met PRO8. Dit 
betekent dat Het Timpaan met ingang van 1 januari 2021 bestuurlijk opgaat in PRO8 en per 
die datum ophoudt te bestaan.  
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3.17. Onderwijskundige ontwikkelingen 
 
Schoolontwikkelthema’s 2020 : X Gerealiseerd  X Op schema 
 

Rekenen  
  

Als onderwijsteam implementeren we een nieuwe 
rekenmethode in de groepen 3 t/m 7, waarbij de kinderen 
digitaal gaan werken.  
Leerkrachten die nieuw zijn in de onderbouw krijgen 
ondersteuning m.b.t. de inzet van MSV.   

  
X  
  
  

  
  

Leerlingadministratie-
systeem/ dossier  

Als onderwijsteam zetten we Parnassys optimaal in voor 
het volgen van de ontwikkeling van kinderen. De 1-
zorgroute (groepsplannen) worden hierin meegenomen 
en aangepast aan de onze werkwijze. 

  
X  

  

Groepsplannen en -
besprekingen  

Als onderwijsteam willen we vier groepsgesprekken met 
alle leerkrachten, waarbij de leerkrachten digitaal een 
voorbereidingsformulier invullen en afspraken vastlegt. 
De resultaten van Zien worden meegenomen in de 
groepsbesprekingen in de herfst en in het voorjaar.   

  
X  

  

Meer- en hoogbegaafden  Als Kindcentrumteam willen we een ingebed aanbod 
voor meer- en hoogbegaafde kinderen gericht op een 
ononderbroken ontwikkelingslijn. Het handelings-
repertoire van de leerkrachten vergroten we en we 
richten verschillende kangoeroegroepen in. We zijn 
aspirant lid van de Stichting begaafdheidsonderwijs.  

  
X  

  

Onderwijsassistent 
en leraarondersteuner  

Op Het Timpaan werken onderwijsassistenten 
en leraarondersteuners samen met de leerkrachten aan 
de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij zijn de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk en is er een structuur 
waarbij de ontwikkeling van de kinderen regelmatig 
wordt besproken.  

  
X  

  

Inrichting school en 
omgeving  

Als je op Kindcentrum Het Timpaan komt zie je buiten 
een natuurlijk ontdekplein vol met leuke leerelementen 
en kunstwerken van de kinderen. Binnen kom je in een 
rijke leeromgeving waar zichtbaar is dat de kinderen 
ontdekkend, bewegend en onderzoekend leren.  

  
X  

  

Doorgaande lijn 
motoriek  

Als Kindcentrumteam Het Timpaan willen we dat 
kinderen die speciale ontwikkelbehoeftes hebben t.a.v. 
de motoriek de juiste ondersteuning ontvangen op een 
speelse wijze.  

  
X  

  

Blink/ Mik  Als team van Kindcentrum Het Timpaan willen we 
expressieve vakken inbedden in de thema’s van 
wereldoriëntatie en leerkrachten handvatten geven deze 
lessen aan te bieden d.m.v. samen ontwikkelen en 
coaching. Zodat de leerkrachten vaardiger worden in het 
begeleiden van kinderen tijdens het doen van onderzoek. 

  
X  

  

VVE  Als team van Kindcentrum willen we een ononderbroken 
ontwikkelingslijn voor de VVE kinderen, waarbij de 
ondersteunende programma’s doorlopen.  

    
X  

Voortgezet technisch 
lezen  

Als team van Kindcentrum Het Timpaan willen we een 
aanbod op het gebied van voortgezet technisch lezen 
waar op de kinderen gemotiveerd vlot en correct lezen. 
Een werkgroep onderzoekt met welke middelen we het 
VTL gaan organiseren. Middels klassenbezoeken 
bekijken we of de leerkrachten werken volgens de 
beschreven manier. Resultaten monitoren we.  

    
X  



  

 
15 

Engels   Als onderwijsteam van Het Timpaan hebben we een 
beredeneerd aanbod voor Engels dat aansluit bij de 
talenten van kinderen en de kinderen voorbereidt op het 
Engels in het VO.  

    
X  

Burgerschap  Naast de methoden die we inzetten om de burgerschap 
te vergroten willen we op Kindcentrum Het Timpaan de 
bewustwording van de kinderen en hun leefomgeving 
versterken door gezamenlijke projecten in de dorpen 
Wehl en Nieuw-Wehl.  

  
X  

  

Programmeren  Als onderwijsteam willen we in de eerste helft van het 
schooljaar het vak programmeren aanbieden aan de 
Kangoeroe 1.  

X    

Afstandsonderwijs  Voor kinderen die langdurig thuis werken organiseren we 
het afstandsonderwijs.  

X    

Studievaardigheden  Onderzoek of de methode Blits als aanvulling op het 
begrijpend lezen wordt ingevoerd in de groepen 5 t/m 7  

X    

Faalangst training  De intern begeleiders onderzoeken op welke wijze we 
een aanbod kunnen bieden voor kinderen die faalangstig 
zijn of ervaren dat ze minder makkelijk leren dan andere 
kinderen  

X    

 
De onderwijskundige activiteiten op Het Timpaan worden vanuit een Onderwijskundig team 
aangestuurd onder leiding van de directeur. Dit team bestaat uit de unitcoördinatoren, de 
intern begeleiders en de taal- en rekenspecialist. Op uitnodiging sluiten andere 
vakspecialisten uit het team aan.   
 
Vanwege het Coronavirus waarmee we in maart werden geconfronteerd zijn enkele 
ontwikkelingen wel opgepakt, maar worden in een lager tempo gerealiseerd. 
Het ontwikkelthema: bieden van afstandsonderwijs is er gedurende het schooljaar 
bijgekomen. Hierin heeft een enorme ontwikkeling van het team en de kinderen plaats 
gevonden. 
 

3.18. Overgang PO naar VO 
Er is door de gezamenlijke besturen een werkgroep ingericht om de overgang van het 
primair naar het voortgezet onderwijs en alles wat daar mee samenhangt op elkaar af te 
stemmen. Deze werkgroep heeft het mandaat gekregen van de besturen om besluiten 
dienaangaande te nemen. De bovenbouwcoördinatorvan Het Timpaan neemt deel aan deze 
werkgroep.  
 

3.19. Onderwijsprestaties 
Hieronder ziet u de gemiddelde score op de eindtoets op Het Timpaan: 

2016 2017 2018 2019 2020 

532,3 536,1 537,1 538,7 *---- 

*Vanwege de coronapandemie is landelijke eindtoets niet afgenomen. 
 
Het landelijk gemiddelde ligt op of rondom de 535. 
Op de website van de PO raad www.scholenopdekaart.nl vindt u extra informatie. 
 

3.20. Personeel 
In de op ontwikkeling gerichte functioneringsgesprekken wordt nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de competentieontwikkeling. Voor de leerkrachten vormen de bekwaamheids-
eisen zoals die door de minister per 1 augustus 2017 zijn vastgesteld; voor de directeur de 
competenties zoals beschreven in het schoolleidersregister.  
Het personeelsbeleid is nader uitgewerkt in het uitvoeringsdocument “leeftijdsbewust 
personeelsbeleid” en “gesprekkencyclus Het Timpaan”. De internetapplicatie “Timpaan 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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academie” is een hulpmiddel waarin bekwaamheidsdossier, het aanbod van de nascholing 
en de gesprekkencyclus is opgenomen. De klassenbezoeken en de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken worden gehouden door de directeur en de cao-gesprekken met de 
medewerkers door de bestuurder. 
Jaarlijks wordt er voor het gehele personeel een teamdag georganiseerd. Hierbij ligt het 
accent op ontmoeting en teambuilding. In het kader van kwaliteitszorg wordt één keer per 
jaar een tevredenheidonderzoek gehouden onder de medewerkers. De medewerkers gaven 
de school in 2019 het cijfer 8,4. Het werkverdelingsplan is tijdens twee teambijeenkomsten 
besproken en vervolgens door de directie vastgesteld. Werkbeleving is een belangrijk item 
op Het Timpaan. Om die reden worden er meer middelen ingezet dan de minister 
beschikbaar heeft gesteld.  
Voor Het Timpaan is voor het schooljaar 2019-2020 € 92.874,-- beschikbaar.  
In 2020 is vanaf 1 januari 7/12 deel hiervan besteed. Het gaat om € 54.176,-- 
Voor het schooljaar 2020-2021 is € 98.540,96,-- beschikbaar. Vanaf 1 augustus 2020 is 5/12 
deel hiervan besteed. Het gaat om € 41.058,-- 
Voor het gehele kalenderjaar 2020 is dus € 95.234,-- beschikbaar. 
 
Deze middelen werden als volgt ingezet: 
 

Onderdelen Kosten Activiteiten Effecten 

Instroomgroep 
kleuters 

€ 35.000 Het vormen van 
een extra  
groep 1 (per 06-01-
2019) 

Werkdruk verminderen van de 
leerkrachten door de 
groepsgrootte te verkleinen. 
Meer aandacht voor 
individuele kinderen. 

Taakvermindering €15.807 Het inzetten van 
een activiteiten 
coördinator WTF 
0,4 
De opslagfactor van 
de lestijd verhogen 
naar 50% 

Werkdruk verminderen door 
overige taken door de 
activiteiten coördinator uit te 
laten voeren. 
Hiermee de opslagfactor van 
de lestijd verhogen om ruimte 
te geven binnen de weektaak. 

Leraarondersteuner 
(er wordt ook een 
leraarondersteuner 
ingezet vanuit 
passend onderwijs) 

€ 23.000 Het inzetten van 
extra 
leraarondersteuner 

Werkdruk verminderen door 
ondersteuning te bieden in/of 
buiten de groep. 

ICT-er  €12.000 Het extra inzetten 
van de ict-er voor 
0,2 t.b.v. het 
afstandsonderwijs 

Door de pandemie is het werk 
van een leerkracht in 2020 
enorm verandert. Het bieden 
van online thuisonderwijs in 
combinatie met het fysieke 
onderwijs is ingeburgerd in de 
organisatie. 

Talentbegeleider €12.000 Het extra inzetten 
van 0,2 van de 
talentbegeleider 

Het Timpaan is aangesloten 
bij de Stichting voor 
begaafheidsprofielscholen. Dit 
betekent enerzijds dat de 
school het aanbod voor de 
begaafde leerling extra 
stimuleert en aan de andere 
kant in de regio ondersteuning 
biedt.    
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Het bestuur trekt geen strikte scheidslijn m.b.t. de inzet van de middelen tussen de 
werkdrukmiddelen en het reguliere budget. Dat wil zeggen dat het budget van de 
werkdrukmiddelen vanuit het reguliere budget wordt aangevuld, zodat het team zodanig 
ingezet wordt dat het organisatorisch, onderwijskundig en voor wat betreft werkbeleving 
passend is. 
 

3.21. Ziekteverzuim 
In 2020 bedroeg het gemiddelde ziektepercentage van Het Timpaan 1,77 %. Samen met de 
poolvervangers van Het PON die bij Het Timpaan op de loonlijst staan bedroeg het 
ziektverzuim gemiddeld 3,43 %. De streefwaarde is vastgesteld op een ziekteverzuim van 
minder dan 5 %. Hieraan is voldaan. Het Timpaan is eigen risicodrager m.b.t. de kosten van 
de vervanging wegens ziekte en niet meer aangesloten bij het vervangingsfonds (alleen voor 
het verplichte deel). Gelet op de relatief kleine omvang van de organisatie is ervoor gekozen 
om de “stop los” verzekering af te sluiten. Dit betekent dat de verzekering de verzuimkosten 
boven de € 65.000, -- voor haar rekening neemt. 
 
Verzuimcijfers 2017 t/m 2019 
 

Gemiddelden 2018 2019 2020 

Verzuimpercentage 4,37 % 2,17 % 1,77 % 

Verzuimfrequentie  1,08 0,73 0,51 

Verzuimduur 5,58 21,63 2,18 

 
 

3.22. Functies op Het Timpaan 
De bestuurder is eindverantwoordelijk en beheert specifiek de portefeuilles huisvesting, 
financiën, personeel en organisatie. De directeur geeft dagelijks leiding aan de school en 
beheert de portefeuilles onderwijs en kwaliteit.  
De school kent leerkrachten L10 en leerkrachten L11. De leerkrachten L11 zijn leerkrachten 
met een specifieke taak, bijvoorbeeld: de intern begeleiders; de unitcoördinatoren; de ICT-
coördinator; de gedragsspecialist; de motoriekspecialist, de talentbegeleider, de intern 
opleider; de taalcoördinator; de rekencoördinator; de preventiemedewerker en de coördinator 
ouderbetrokkenheid. Naast de leerkrachten beschikt de school over onderwijsassistenten. 
Vervolgens is er administratieve en beheersmatige ondersteuning van: een administratief 
medewerker; een conciërge; een ICT-er (technisch). 
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces en de overige 
medewerkers ondersteunen hierbij.  
Twee groepsleerkrachten zijn werkzaam in de vervangingspool van het PON (totale WTF 
0,8000) 
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Bezettingsoverzicht 2020 (peildatum 31-12-2020) 
 

Realisatie 
 

DIR 1,9790 

OOP 4,5626 

OP 22,4486 

Totaal 28,9902 

 

3.23. Klachtenregeling 
Er is jaarlijks overleg met de extern vertrouwenspersoon. In 2020 zijn geen klachten 
ingediend. 
Op Het Timpaan zijn twee interne vertrouwenspersonen. Er is bewust gekozen voor een 
interne vertrouwenspersoon van zowel het mannelijke als ook van het vrouwelijke geslacht. 
Een ouder heeft een gesprek gevoerd met een intern vertrouwenspersoon. 
 

3.24. Nascholing en begeleiding 
Het nascholingsbudget is besteed aan: de BHV cursus voor 15 personeelsleden van het 
team en de scholing van de leerkrachten met betrekking tot de expressieve vakken. 
Daarnaast volgen verschillende medewerkers individuele scholing t.b.v. hun persoonlijke 
deskundigheid of specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij de groep die zij hebben 
vanuit de Timpaanacademie of het SWV. De talentbegeleider neemt deel aan een 
academische werkplaats van de opleidingsschool Iselinge. Het onderzoek gaat over de 
pedagogische sensitiviteit bij hoogbegaafde kinderen. Eén startende leerkracht volgt de 
opleiding bewegingsonderwijs en de ander heeft deze opleiding medio 2020 afgerond. 
Deze twee startende leerkrachten worden begeleid in de route naar het ontwikkelen tot een 
vakbekwame leerkracht. 
Het zorgbudget is volledig besteed aan ondersteuning en advisering van de zorgstaf.  

 
3.25. Leerling prognoses 
In Wehl zijn wij de enige basisschool voor Wehl en Nieuw-Wehl en gaan we uit van de 
gegevens van de gemeente Doetinchem op basis van geboortecijfers. Deze blijken in de 
praktijk zeer betrouwbaar te zijn. 
Het aantal kinderen beweegt zich de komende 4 jaar tussen de 399 en 414 en is daarmee 
stabiel te noemen.. 
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Leerlingenaantallen 2020-2025 
 

Schooljaar 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Aantal leerlingen op 
teldatum 

1-okt 
2020 

1-okt 
2021 

1-okt 
2022 

1-okt 
2023 

1-okt 
2024 

4 t/m 7 jaar 192 209 201 218 223 

8 jaar en ouder 196 190 196 191 191 

Aantal leerlingen 388 399 397 409 414 

Aantal groepen* 16 16 16 16 16 

 
*Het schooljaar start met 16 groepen. Op basis van de inzet van de werkdrukmiddelen wordt 
jaarlijks rond januari gestart met een instroomgroep 4 -jarigen. 
 

3.26. Treasurystatuut 
In 2008 zijn de gelden van het groot onderhoud gebruikt bij de totstandkoming van de 
nieuwbouw aan de Koningin Wilhelminastraat. De liquide middelen werden volledig ingezet. 
Om die reden kwam het vingerende treasurystatuut te vervallen. Vanaf 2009 is de 
liquiditeitspositie aanmerkelijk verbeterd. Het Timpaan heeft geen derivaten en geen 
beleggingen. In juni 2017 is opnieuw een treasurystatuut vastgesteld.  
 

3.27. Huisvesting 
Alle groepen, zowel opvang als onderwijs worden in het hoofdgebouw aan de Koningin 
Wilhelminastraat gehuisvest. De jeugdbibliotheek en een extra groepslokaal ten behoeve 
van o.a. de plusklas en de muzieklessen zijn gehuisvest in de locatie aan Het Raadhuisplein. 
Uitgangspunt voor de uitvoering van het groot onderhoud is de meerjarige onderhouds-
planning (MOP). Het meerjarige onderhoudsplan is in 2018 geactualiseerd.  
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is er een SDE subsidie 
aangevraagd en verkregen voor de aanleg van 258 zonnepanelen. Door middel van deze 
subsidie worden de aanschafkosten van de panelen in 15 jaar terugverdiend. Terwijl de 
verwachte besparing op elektra € 11.000,-- per jaar zal bedragen. 
In 2020 is het “kleuterplein” opnieuw ingericht en is een “groen schoolplein” gerealiseerd. 
Naast een investering uit eigen middelen is voor het “ groene” schoolplein een provinciale 
subsidie van € 17.500,-- verkregen en een subsidie van “de gezonde school”  ter hoogte van 
€ 2.000,--. 
 

3.28. Ontwikkelingen t.a.v. contractactiviteiten en derden activiteiten 
Het Timpaan is een Kindcentrum. Naar “buiten” toe presenteren we ons als één organisatie 
die opvang en onderwijs verzorgt. In werkelijkheid gaat het om twee verschillende 
organisaties nl: basisschool Het Timpaan en Ester Gelsing kinderopvang. Er is sprake van 
een contractactiviteit tussen beide organisaties m.b.t. de verhuur van (een deel van) het 
gebouw. Om onderwijs en opvang goed vorm te geven vinden deze activiteiten in het 
hoofdgebouw plaats en huurt het basisonderwijs een aantal lokalen in Het Raadhuis.  
In Het Raadhuis is de bibliotheek en het lokaal voor de lessen aan meer- en hoogbegaafde 
kinderen gevestigd. Deze “uitruil” is voor het onderwijs kostendekkend. 
 

3.29. Continuïteitsparagraaf 
Aangezien Het Timpaan, stichting voor RK/PC Basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl vanaf  
1 januari 2021 fuseert met PRO8 is er een meerjarenbegroting opgesteld voor de nieuwe 
organisatie (PRO8). 
I.v.m. de bestuursoverdracht zijn de cijfers van Het Timpaan, stichting voor RK/PC 
Basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl opgenomen in de continuïteitsparagraaf van PRO8.  
Dit geldt ook voor de risico’s. 
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3.30. Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
De Raad van Toezicht vormt het toezichthoudend orgaan van de Stichting. Organiek werkt 
de Stichting sinds de vaststelling van de ‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’ door de PO-
raad in januari 2010 volgens een Raad van Toezichtmodel. De bestuurlijke doelstellingen en 
het toezichtkader vormen de basis voor de formele scheiding van bestuur en intern toezicht 
conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.  
De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn: 

• goedkeuren van het toezichtkader, het schoolplan, de begroting, het jaarverslag en de 
jaarrekening; 

• goedkeuren van door de bestuurder opgestelde operationele en financiële doelstellingen 
en bijbehorende strategie; 

• aanwijzen van externe accountant; 

• adviseren van bestuurder inzake gehele beleid van de Stichting en de kwaliteit van het 
onderwijs; 

• benoemen en ontslaan van de bestuurder. 
 

De bestuurlijke doelstellingen van het bestuur worden per schooljaar uitgewerkt in 
strategische doelen waarbij de gebruikte instrumenten benoemd worden en de 
prestatieafspraken worden vastgelegd. De doelstellingen staan tijdens elke vergadering op 
de agenda. Naast de documentatie (de instrumenten) wordt tijdens de vergadering door de 
bestuurder het verband gelegd tussen de score (prestaties) en de doelstelling.  

 
De Raad van Toezicht heeft vijf leden, die allen een specifieke kwaliteitszetel invullen.  
In 2020 maken de volgende leden deel uit van de raad: 
 
        Naam 

Mw. Angela Middelveld 

Dhr. Peter Hermans 

Dhr. Eric Peters 

Mw. Martine Meijnen 

Dhr. Colin Broekhuis 

Functie 

Voorzitter 

Vicevoorzitter 

Lid 

Lid 

Lid 

(Expertise)domein 

Communicatie, organisatie 

Onderwijs en kwaliteit 

Financiën en huisvesting 

Personeel, organisatie, juridisch 

Organisatie, ICT 

Aftredend 

31-12-2020 

31-12-2020 

31-12-2020 

31-12-2020 

31-12-2020 

 
De leden van de RvT hebben in 2020 geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaam-
heden.  
 
De raad kwam vier keer bijeen in een regulier overleg. Drie keer werd er zonder het bestuur 
vergaderd met name over strategische standpunten. In 2020 heeft de RvT twee keer 
vergaderd met de MR. Tijdens elk overleg is intensief gesproken over het in 2019 gestarte 
en in 2020 afgeronde fusietraject. Per 1 januari 2021 is de Stichting Rooms Katholiek 
Protestants-Christelijk Basisonderwijs Wehl en Nieuw Wehl (hierna: Het Timpaan) bestuurlijk 
gefuseerd met de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (hierna: PRO8). In het kader 
hiervan is er vooral in de eerste helft van het jaar regelmatig informeel contact geweest 
tussen bestuurder en voorzitter van de RvT.  
 
Toezichtsrol 
Jaarverslaggeving en begroting 
De raad heeft op 23 juni 2020 zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2019. Op deze 
datum zijn ook het inkoopbeleid en het treasurystatuut wederom goedgekeurd met dien 
verstande dat de drempelbedragen aangepast zijn naar de huidige standaarden.   
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Ontwikkelingen school 
In 2020 is extra geïnvesteerd in duurzaamheid door het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van het schoolgebouw. Tevens is het schoolplein heringericht naar een meer groene 
plek met een speciaal leerplein voor de kleuters.  
 
Corona 
De coronacrisis heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor Het Timpaan. De school is fysiek 
gesloten geweest van 16 maart tot 11 mei 2020. De rest van het jaar hebben de 
coronamaatregelen een rol gespeeld en heeft de RvT steeds de vinger aan de pols 
gehouden van de ontwikkelingen. Alle kinderen zijn steeds in beeld gebleven en er was op 
de school afdoende mogelijkheid tot noodopvang van kinderen. De RvT is in 2020 extra alert 
geweest op consequenties van het coronabeleid voor het geven van onderwijs en is 
regelmatig in overleg geweest met de bestuurder om de kwaliteit van het onderwijs te blijven 
borgen.  
  
Bestuurlijke fusie 
Na eerste gesprekken in 2019 tussen de raden van toezicht van Het Timpaan en PRO8 is in 
oktober van dat jaar een interbestuurlijke stuurgroep onder begeleiding van Scolix een 
onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie tussen de beide 
stichtingen. Op 14 januari 2020 is de intentieverklaring door de bestuurder na goedkeuring 
door de RvT getekend. Het haalbaarheidsonderzoek dat hierna is uitgevoerd door de 
stuurgroep heeft geleidt tot een positief advies betreffende een bestuurlijke fusie tussen de 
stichtingen. Op 23 juni 2020 heeft de Raad van Toezicht unaniem haar toestemming 
gegeven aan het besluit om bestuurlijk te fuseren met PRO8. Dit betekent dat Het Timpaan 
met ingang van 1 januari 2021 bestuurlijk opgaat in PRO8 en per die datum ophoudt te 
bestaan.  
 
Afscheid bestuurder dhr. Derksen 
Op 2 oktober 2020 is officieel afscheid genomen van de bestuurder van Het Timpaan, dhr. 
Wout Derksen. Dhr. Derksen is werkzaam gebleven tot de fusiedatum 1 januari 2021. In de 
afgelopen twintig jaar heeft dhr. Derksen met een onuitputbaar enthousiasme gewerkt aan 
het succes van Het Timpaan met als resultaat een prachtige school die klaar is voor de 
toekomst.  
 
De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor de inzet van de directie en alle 
medewerkers in de afgelopen jaren. Met als hoogtepunt van het afgelopen jaar de 
bestuurlijke fusie met PRO8 waardoor Het Timpaan ons inziens op het juiste pad voor de 
toekomst staat. Het is dan ook met het volste vertrouwen dat wij onze taak als 
toezichthouders neerleggen. Wij kijken met trots en dankbaarheid terug op onze tijd bij Het 
Timpaan. 
 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht 
april 2021 
 
 
Mw. A. Middelveld 
Voorzitter RvT 
 
 


