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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8), gevestigd te 

Doetinchem.  

2020 was wereldwijd een bijzonder jaar; de coronapandemie heeft veel invloed gehad op ieders persoonlijk 

leven. Voor het onderwijs betekende het schakelen van fysiek onderwijs naar online onderwijs vanuit alle 

beperkende maatregelen in het kader van de gezondheid.  Vooruitlopend op de inhoud van het jaarverslag 

kan vastgesteld worden dat de medewerkers van PRO8 met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zowel 

voor de onderwijskundige ontwikkeling als voor de persoonlijke omstandigheden van de leerlingen met veel 

inzet, passie en betrokkenheid hebben gewerkt.  

 

2020 was daarnaast ook het jaar waarin de voorbereiding heeft plaatsgevonden op de bestuurlijke fusie van 

Stichting voor Rooms-Katholiek en Protestant-Christelijk basisonderwijs te Wehl ( Het Timpaan) en Nieuw-

Wehl met Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8). Op 1 januari 2021 werd Het Timpaan de 15e school 

van PRO8 en was de bestuurlijke fusie een feit.   

 

In oktober 2020 is door de voorzitter van het College van Bestuur, mevr. L.P.M. Hermsen aangegeven dat zij 

m.i.v. 01-08-2021 haar bestuurlijke rol neer zal leggen. In 2020 is daarvoor door de Raad van Toezicht een 

werving- en selectieprocedure gepland. De werkelijke uitvoering van deze procedure vond plaats in 2021.   

 

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 niet uitvoerig beschreven, omdat deze gegevens ook op de site van de inspectie te vinden 

zijn: www.onderwijsinspectie.nl. Voor de horizontale verantwoording, de verantwoording naar de 

belanghebbenden, gebruiken we dit document en informeren zo onze medewerkers, de 

medezeggenschapsraden, ouders en andere belanghebbenden. Een PDF-versie is via de website 

www.pro8.nu in te zien. 

 

Uitgaande van het feit dat de bevindingen en verwachtingen van de belanghebbenden en van de stichting 

verschillend kunnen zijn, is de dialoog over de verschillende activiteiten van groot belang om mogelijk te 

komen tot aanscherping van de beleidsaspecten. Het jaarverslag is op diverse niveaus binnen en buiten onze 

organisatie onderwerp van gesprek om dit doel te bereiken.  

Reacties op dit verslag zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk via info@pro8.nu.  

 

Dit verslag is vastgesteld door het college van bestuur (CvB) en goedgekeurd door de raad van toezicht (RvT) 

in de vergadering van 15 juni 2021. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt het 

verslag in haar vergadering van 30 juni 2021. 

 

Doetinchem, mei 2021 

 

L.P.M. Hermsen 

Voorzitter college van bestuur  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.pro8.nu/
mailto:info@pro8.nu
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1 HET SCHOOLBESTUUR 

 

1.1 Organisatie 

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek vormt sinds 1 januari 2015 het bestuur van tien katholieke  

scholen en vier algemeen bijzondere scholen in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en  

Oude IJsselstreek; de basisscholen verzorgen gezamenlijk onderwijs aan 2741 kinderen (peildatum 1-10-2020).  

De scholen worden geleid door directeuren, die op schoolniveau verantwoordelijk zijn voor (de kwaliteit van) 

het onderwijs, de huisvesting, de financiën en de organisatie. 

 

Contactgegevens 

 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek  Bestuursnummer 50844 

Lohmanlaan 23 

7003 DJ Doetinchem 

 

Telefoon  0314-653400 

Email info@pro8.nu 

Website www.pro8.nu 

 

Contactpersoon  

 

Mevrouw      L.P.M. Hermsen, college van bestuur 

Telefoon 0314-653400 

Email l.hermsen@pro8.nu  

 

Overzicht scholen 

 

School Plaats Website www.scholenopdekaart.nl  

Bernardusschool Keijenborg www.bernardusschoolkeijenborg.nl  Bernardusschool 

De Boomgaard  Braamt www.bsdeboomgaardbraamt.nl De-Boomgaard 

Dichterbij  Doetinchem www.bsdichterbij.nl Dichterbij 

Dynamiek Terborg www.bsdynamiek.nl Dynamiek 

Gaanderwijs Gaanderen www.gaanderwijs.nl Gaanderwijs 

Pastoor Galamaschool ’s-Heerenberg www.galamaschool.nl Pastoor-Galamaschool 

St. Jozefschool Azewijn www.jozefazewijn.nl St. Jozefschool 

De Leer Hengelo Gld www.basisschooldeleer.nl De Leer 

Mariabasisschool ’s-Heerenberg www.mbschool.nl Mariabasisschool 

Octa Doetinchem www.octa.nu Octa 

De Pannevogel Steenderen www.depannevogel.nl De Pannevogel 

De Pas Doetinchem www.montessorischooldepas.nl De Pas 

Roncallischool Zeddam www.roncalli.nl Roncallischool 

Het Rondeel Beek www.het-rondeel.nl Het Rondeel 

 

 

mailto:info@pro8.nu
http://www.pro8.nu/
mailto:l.hermsen@pro8.nu
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.bernardusschoolkeijenborg.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11654/Bernardusschool?school=11654&presentatie=1&sortering=2
http://www.bsdeboomgaardbraamt.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/23974/Basisschool-De-Boomgaard?woonplaats=braamt&presentatie=1&sortering=2
http://www.bsdichterbij.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11661/Rooms-Katholieke-Basisschool-Dichterbij?school=11661&presentatie=1&sortering=2
http://www.bsdynamiek.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7866/Dynamiek?woonplaats=terborg&presentatie=1&sortering=2
http://www.gaanderwijs.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7864/Basisschool-Gaanderwijs?school=7864&presentatie=1&sortering=2
http://www.galamaschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/24050/Pastoor-Galamaschool?school=24050&presentatie=1&sortering=2
http://www.jozefazewijn.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/24048/Rooms-Katholieke-Basisschool-Sint-Jozef?woonplaats=azewijn&presentatie=1&sortering=2
http://www.basisschooldeleer.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7865/Basisschool-De-Leer?school=7865&presentatie=1&sortering=2
http://www.mbschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/24049/Mariabasisschool?woonplaats=%27s-heerenberg&presentatie=1&sortering=2
http://www.octa.nu/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11659/Basisschool-Octa?scholenNaamCollectionQuery=octa&presentatie=1&sortering=2
http://www.depannevogel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11655/Basisschool-de-Pannevogel?woonplaats=steenderen&presentatie=1&sortering=2
http://www.montessorischooldepas.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7867/Montessori-Basisschool-De-Pas?woonplaats=doetinchem&presentatie=1&sortering=2
http://www.roncalli.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/24046/Roncalli-Basisschool?woonplaats=zeddam&presentatie=1&sortering=2
http://www.het-rondeel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/24047/Het-Rondeel?school=24047&presentatie=1&sortering=2
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Juridische structuur 

Het college van bestuur van PRO8 is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd binnen 
onze stichting. De raad van toezicht vervult een toezichthoudende rol.  
Vanaf 1 januari 2015 is statutair vastgelegd dat bestuur en toezicht gescheiden zijn en is de naam gewijzigd in 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek. De doelstelling is sindsdien verruimd: het zorgdragen voor katholiek 
en algemeen bijzonder onderwijs in de regio Achterhoek. Het bestuursreglement, reglement directieteam en 
toezichtkader vormen een consistent geheel met de statuten. In onze besturingsvorm hanteren wij de Code 
Goed bestuur van de PO-Raad zoals hij bedoeld is. De raad van toezicht houdt toezicht op basis van een 
toezichtkader, dat volgens een vast schema in de vergaderingen aan de orde komt. De raad van toezicht ziet er 
scherp op toe, dat toezicht en bestuur gescheiden blijven op basis van eigen verantwoordelijkheden.  
 
Organisatiestructuur 

 

 
 

Governance Code   

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van 
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.  
 

Functiescheiding 

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 

organisaties voor primair onderwijs. Binnen Stichting Primair Onderwijs Achterhoek is sprake van een 

organieke scheiding (two-tier). 

Het college van bestuur van PRO8 is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd 

binnen onze stichting. De raad van toezicht vervult een toezichthoudende rol. Dit is statutair vastgelegd. 

 

 

 

 

 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21
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Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 
 

Naam Functie Nevenfuncties (onbetaald) 

Lucy Hermsen (L.P.M.) Voorzitter college van bestuur Bestuurslid Playing for Success Oost-Gelderland 

  Bestuurslid VVE MFA Gaanderen 

  Bestuurslid Beheerstichting Het Kleurrijk 

  Bestuurslid Stichting Rietborgh Beheer 

  Bestuurslid Samenwerkingsverband Doetinchem 

 

De voorzitter CvB vervult deze functies omdat PRO8 één van de deelnemers/partners is.  

 

Raad van toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op basis van een toezichtkader, dat volgens een vast schema in de 

vergaderingen aan de orde komt. De raad van toezicht ziet er scherp op toe, dat toezicht en bestuur 

gescheiden blijven op basis van eigen verantwoordelijkheden. 

De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding.  

 

Leden raad van toezicht: 

 

Naam Functie Nevenfuncties   

Floor Wissing-Kunst Voorzitter  • Eigenaar Calculex/Scheidingsexpert, bureau 

voor financiële planning en mediation. Tevens 

het uitvoeren van interim diensten op juridisch 

en financieel gebied 

• Lid Algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel, 

fractievoorzitter VVD 

• Lid Ir. Lelykring, commissie binnen de VVD-

bestuurdersvereniging. Deze commissie 

ondersteunt VVD-waterschap bestuurders uit 

het hele land. 

Peter Berendhaus Lid Directeur/eigenaar van De Berendhaus Groep 

Iris Messing-Meuleman Lid Senior Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving 

Rijnbrink 

Reinier Gosselink-Wolbrink Lid • Senior Accountant Stolwijk Kelderman 

Accountants-Fiscalisten 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Marga Klompé 

• Voorzitter Stichting Kulturhus Vorden 

Marieke Salemink-van der Burg Lid Regisseur Sociaal Domein gemeente Doetinchem 

Sjoerd Boom  Lid (op 

voordracht 

GMR) 

Meewerkend / zelfstandig adviseur in de bouw en 

toeleveringsindustrie. 
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Jaarverslag raad van toezicht (RvT) 

 

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad-van-

toezicht-model. Wij, de Raad van Toezicht (RvT) van PRO8, zien er op toe dat het College van Bestuur (CvB) de 

Stichting op adequate wijze bestuurt. Onze taken en bevoegdheden zijn beschreven in de statuten van de 

Stichting en in het reglement RvT. Voor de RvT is de code Goed Bestuur en het door ons opgestelde 

toezichtkader leidend voor de uitvoering van onze toezichthoudende taak.  

 

Op de agenda van de RvT staan zaken als financiën, kwaliteit van onderwijs, werkgeverschap en identiteit. 

Naast onze reguliere vergaderingen hechten wij ook aan andere bijeenkomsten waarbij wij in contact komen 

met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), aan scholenbezoeken en aan het evalueren van 

ons eigen functioneren. Wij hechten er veel waarde aan om ook onze klankbord- en adviesfunctie duidelijk 

neer te zetten. Dit alles in goede verhouding met het CvB. Door de uitbraak van het coronavirus hebben wij in 

het jaar 2020 geen schoolbezoeken kunnen afleggen. Wel hebben we voor 2021 (digitale) schoolbezoeken 

gepland. De bijeenkomsten met de GMR hebben in 2020 wel plaats kunnen vinden. 

 

Naast de onderwerpen die voorbij komen in ons toezichtkader, zoals kwaliteit van het onderwijs, financiële 

stabiliteit en een veilig leer- en werkklimaat, houden we ons ook bezig met diverse uitdagingen waar we als 

stichting voor primair onderwijs in onze regio mee te maken krijgen. Zo hebben we het regelmatig over het 

dreigend lerarentekort en de diversiteit van ons personeel, maar ook over de demografische ontwikkelingen in 

onze regio. 

 

In het jaar 2020 hebben we extra aandacht gehad voor de volgende zaken. 

 

• Aanpassingen aan het toezichtkader RvT PRO8 in verband met de nieuwe code goed bestuur die eind 

2020 is gepubliceerd. De verwachting is dat deze in de loop van 2021 gereed is. 

• De fusie met Het Timpaan per 01-01-2021. 

• Het vertrek van de voorzitter van het CvB. Hiervoor is in 2020 een benoemingscommissie (bestaande 

uit leden van de RvT en een benoemingsadviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van 

diverse gremia binnen PRO8)) ingesteld. In overleg is er een profielschets gemaakt en is de 

wervingsprocedure gestart. 

• De gevolgen van het coronavirus, de maatregelen voor leerlingen en personeel en de kwaliteit van 

onderwijs. 

 

De RvT is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB en andere mogelijke 

belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Er is geen sprake van een verdeling van 

portefeuilles; ieder lid opereert met zijn eigen kennis en achtergrond. Naast de eigenschappen die hierboven 

zijn vermeld, hebben we speciale aandacht voor de cultuur binnen PRO8 en de integriteit van toezichthouders. 

 

De RvT wil van de gelegenheid gebruik maken om alle personeelsleden te bedanken voor hun tomeloze inzet in 

het bijzondere jaar 2020. Wij zijn onder de indruk van hun professionaliteit, flexibiliteit en inzet.  

  

Namens de Raad van Toezicht, 
Floor Wissing-Kunst, voorzitter 
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 

Elke school heeft een eigen medezeggenschapraad (MR). Vanuit elke school is een lid (ouder of personeel) in 

de GMR benoemd (veertien leden). Een lid van de GMR is vaak ook lid is van een MR.  

Het college van bestuur voert het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de 

schooldirecteuren voeren het overleg met de medezeggenschapsraden.  

De GMR heeft in 2020 acht keer vergaderd.  

Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de RvT geweest.  

De belangrijkste thema's zijn geweest: werkwijze en het doorlopen van alle fasen van de fusie Het Timpaan en 

PRO8 , Arbobeleidsplan, financiën (begroting en financieel jaarverslag), IBP/AVG (Functionaris 

Gegevensbescherming, Bedrijfshulpmiddelen Cameratoezicht, Social Media) , bestuursformatieplan 2021-2025, 

klachtenregeling, personele zaken( visie en inzet IB-ers in PRO8, Functieboek, waaronder nieuwe functie 

facilitair medewerker,  onderwijsbeleidsdocumenten (Aannamebeleid, protocol School, gescheiden ouders en 

ouderlijk gezag) GMR-zaken ( statuut GMR en MR in het kader van fusie). 

Daarnaast zijn er twee overleggen met de RvT geweest. Onderwerp van de bijeenkomst RvT-GMR was 

“Samenwerking PRO8 met Het Timpaan” en onderwerp van de bijeenkomst GMR-RvT was “Fusie in 

coronatijd”.  

 

Het jaarverslag 2020 van de GMR staat op onze website.   

 

  

https://pro8.nu/files/bijlagen/2020_Jaarverslag_GMR_RRO8_DEF.pdf
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1.2 Profiel 

 

Missie en visie Stichting Primair Onderwijs Achterhoek  

(Het volledige document Focus op Visie 2016-2022 staat op onze website). 
 

 

Waar iedereen leert! 
 

Missie 

Het bieden van goed primair onderwijs in de Achterhoek.  

 

Visie 

We geven uitvoering aan de opdracht van de overheid zoals beschreven in artikel 8 van de Wet op het 

Primair Onderwijs: 

1. het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen; 

2. het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het 

ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 

lichamelijke vaardigheden; 

3. het onderwijs:  

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten; 

4. ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding 

die is afgestemd op de behoeften van de leerling”.  

 

Dit betekent: 

• we staan open voor elke leerling; 

• iedereen ervaart de school als een veilige leeromgeving; 

• leerlingen ontdekken en ontplooien bij ons al hun mogelijkheden. Binnen dat kader bieden we 

leersituaties en leeromgevingen waardoor iedere leerling naar vermogen leert; 

• iedereen levert zijn bijdrage en neemt verantwoordelijkheid daarvoor;  

• we leggen verbindingen tussen leerlingen, ouders, beroepskrachten en dorp/buurt; 

• we bouwen. We ondersteunen. We geven vertrouwen. We zijn creatief. Kortom: we onderwijzen; 

• we werken samen aan optimistisch en kindgericht onderwijs.  

 

Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren.  

We zetten ons dagelijks in voor het volgende:  

 

De leerling centraal  : GELIJK, UNIEK EN OPEN – PERSOONSGERICHT  

Onderwijs blijven ontwikkelen :   BREDE VORMING – HARMONIE – ADAPTIEF  

Samen werken   :  MET OUDERS – ONDERSTEUNING NABIJ – LERENDE CULTUUR 

https://pro8.nu/files/bijlagen/PRO8%20Focus%20op%20visie%2029%20februari%202017(1).pdf
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Kernwaarden 

Al ons handelen is gebaseerd op een aantal waarden en normen. Zij sturen ons gedrag.  

Onze medewerkers dragen de kernwaarden actief uit en spreken elkaar er op aan. De kernwaarden zijn 

herkenbaar binnen alle aspecten van ons onderwijs en de organisatie. We zien ze niet los van elkaar: zo kan 

“autonomie” niet zonder transparantie, vakmanschap, verbinding, vertrouwen etc.  

Doelen zijn voor de toekomst, waarden voor nu. Doelen stel je vast, waarden draag je uit. Doelen kunnen 

veranderen, waarden zijn de rotsen waarop je kunt bouwen. Doelen zetten mensen aan het werk, waarden 

houden de inzet hoog. Waarden worden pas werkelijkheid als je ze uitdraagt in je handelen en hoe je wilt dat 

anderen handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pijlers en verdraaide organisatie 

 

Binnen PRO8 werken we vanuit drie principes: 
1. GUNG HO!  

In een Gung Ho-organisatie hebben de normen en waarden uiteindelijk de leiding. "Gung Ho" is Chinees 

voor samenwerken. Samenwerken is de basis om meer te bereiken. Met meerdere personen ben je nou 

eenmaal slimmer dan alleen. 

 

De drijfveer van de eekhoorn :  IEDER LEVERT WAARDEVOL WERK. 

De werkwijze van de bever :  ZELF BEPALEN HOE JE HET DOEL WILT HALEN.  

De gave van de gans  :  MOEDIG ELKAAR AAN! 

 

 

2. Professionele organisatie 

Bij het ontwikkelen van een professionele cultuur treffen we maatregelen, die leiden tot een situatie 

waarin de professionele cultuur uitgangspunt is. We sturen niet met regels en structuren, maar op 

gedrag van medewerkers gebaseerd op de missie en visie. Professionele ontmoetingen staan centraal. 

Het vakmanschap van professionals neemt toe binnen een professionele cultuur. We gaan uit van 

erkende ongelijkheid. Niet iedereen praat over alles mee. Kwaliteit doet er toe en beslissingen worden 

vanuit de kwaliteitsgedachte genomen worden. Veranderingsprocessen starten met kleine acties en 

initiatieven bijvoorbeeld “100% idee met een 10% aanpak” en het “vliegwielconcept”.  

Het wordt dan later beschreven in een document.  
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3. Human Dynamics 

In onze omgang met elkaar houden we rekening met de principes van Human Dynamics.  

Human Dynamics gaat over drie principes (dynamieken) die in elk mens aanwezig zijn:  

• het mentale (verstandelijke, denkende) principe;  

• het emotionele (gevoelige en relationele) principe;  

• het fysieke (praktische, handelende) principe. 

De persoonlijkheidsprincipes ontstaan doordat het eerste principe een verbinding aangaat met één van 

de andere twee principes. Het is het samenspel tussen die twee dat er voor zorgt dat er een dynamisch 

systeem ontstaat. In onze interactie met elkaar houden we rekening met de dynamieken van elkaar.   

 

Verdraaide organisatie 

Centraal in ons denken staat het principe van de “verdraaide organisatie”: alles is in eerste instantie gericht 

op de doelstelling (de bedoeling). We denken “van binnen naar buiten” ( zie groene pijl). 

We realiseren ons dat we niet zonder procedures, protocollen en documenten kunnen, maar zij zullen niet 

het uitgangspunt zijn van ons handelen. Uitgangspunt is de focus op de bedoeling (doel) om vervolgens op 

basis daarvan ons handelen vast te leggen.   

 

 
     

 

Toegankelijkheid & toelating 

Ouders die zich oriënteren op de keuze van een basisschool zijn van harte welkom. Er zijn verschillende 

manieren om informatie te verzamelen. Ouders kunnen de website(s) bekijken en natuurlijk staat ook de deur 

van de school open. Meer informatie over de visie en werkwijze is ook na te lezen in de schoolgids. Zodra het 

kind is aangemeld bespreekt school met ouders of hun zoon/dochter eventueel specifieke begeleiding nodig 

heeft en in welke mate. Om dit op een zorgvuldige wijze in kaart te brengen hebben wij hiervoor beleid 

ontwikkeld. Dit is terug te vinden in de notitie ‘Aannamebeleid’. Doel hiervan is om samen met ouder(s) in 

beeld te brengen wat het kind nodig heeft en welke onderwijssetting daar het best bij aansluit. Wij streven 

ernaar om dit zo thuisnabij mogelijk op onze scholen te organiseren. Soms is daarbij hulp van buitenaf 

wenselijk of nodig. Als de ondersteuning intensief en specialistisch is, onderzoeken we samen of een meer 

gespecialiseerde vorm van onderwijs beter passend is.  
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1.3 Dialoog 

 

Belanghebbenden 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek is een onderwijsstichting. Dat betekent dat zij in eerste instantie veel 

contacten heeft met leerlingen en hun ouders. Iedere school geeft hier op eigen wijze inhoud aan. De directies 

en de leerkrachten spelen hierin een cruciale rol.  

Om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te vergroten, voeren zij o.a. kindgesprekken. Ook zien 

we een toename van leerlingraden. 

Contact met de ouders is van groot belang in de ontwikkeling van de leerlingen. Een van de speerpunten is 

Ouderbetrokkenheid 3.0. Scholen geven zelf invulling aan dit speerpunt. 

Daarnaast bieden ouderraad, medezeggenschapsraad en ouderpanel (op een aantal scholen) de gelegenheid 

om in gezamenlijkheid te spreken over het onderwijs op de desbetreffende school. 

 

Binnen onze stichting zijn diverse leerkringen actief:  

 

Leerkring  Omschrijving van de samenwerking of dialoog  

Directieteam De directeuren van de scholen vormen het directieteam. Jaarlijks komen zij tien keer 

bijeen en werken beleidsvoorbereidend. Daarnaast is het voor de directeuren het 

platform voor intervisie en professionalisering. Vanuit het directieteam zijn 

werkgroepen geformeerd, o.a. kwaliteitszorg, ICT, personeelszaken, CAO en onderwijs 

aan hoogbegaafde kinderen. 

 

IB-cluster De intern begeleiders (IB-ers) komen zes keer per jaar bijeen om thema’s rond 

leerlingenzorg te bespreken en ideeën uit te wisselen. Tevens worden in werkgroepen 

nieuwe initiatieven uitgewerkt. De voorzitter van het IB-cluster bereidt samen met 

een directeur en de beleidsmedewerker passend onderwijs de vergaderingen voor op 

basis van input vanuit het cluster, beleidsontwikkelingen en actuele ontwikkelingen. 

 

Leerkringen voor 

gedragsspecialisten,  

het jonge kind, beeldcoaches, 

ICT-coördinatoren, 

bouwcoördinatoren en 

specialisten hoogbegaafdheid. 

 

De leerkringen maken jaarlijks een planning van activiteiten en ontwikkelpunten.  

Op deze wijze leren zij van en met elkaar.   

 

Samenwerking  en fusie met Het Timpaan   

PRO8 wil een betrouwbare partner zijn voor belanghebbende organisaties.  

Vanuit die visie wil het in samenwerking met partners in de regio het onderwijs versterken.  

 

Eén van die partners is Stichting RK/PC basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl, Het Timpaan. 

In 2016 hebben PRO8 en Het Timpaan het besluit genomen om meer met elkaar te gaan samenwerken. Dit 

besluit, uitgewerkt in de notitie ‘Versterkte samenwerking, Het Timpaan en PRO8, is in juni 2016 vastgesteld. 

De notitie beschrijft dat er op dat moment al een samenwerking is, met name op het punt van kwaliteitsbeleid 
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(visitatie) en ICT. In de notitie worden verdergaande samenwerkingsdoelen vastgelegd op onder meer de 

terreinen professionalisering, huisvestingsbeleid, gezamenlijke vertegenwoordiging, gezamenlijke 

beleidsvorming.  

Tijdens de jaarlijkse evaluatie in 2019 zijn argumenten naar voren gekomen die voor verdergaande 

samenwerking pleiten tussen PRO8 en Het Timpaan.  

Dat betreft de volgende zaken: 

• continuïteit van goed primair onderwijs in de regio is belangrijk en behoeft een gezamenlijke versterking; 

• bij krimp van het aantal leerlingen, en het bieden van een goed werkgelegenheidsperspectief voor 

medewerkers is het belangrijk als ‘zekerheid’ kan worden geboden; 

• wijzigingen in wet- en regelgeving, met name op het punt van de bestuurlijke aansturing (governance), 

bekostiging, het kwaliteitsbeleid, personele regelingen (cao), Passend Onderwijs, huisvesting, en 

samenwerking met andersoortige instellingen zoals jeugdzorginstellingen zijn complex en vereisen een 

gezamenlijke aanpak; 

• facilitaire bundeling van krachten leidt tot gunstiger bedrijfseconomische voorwaarden voor de besturen en 

daarmee tot een betere allocatie van onderwijsmiddelen ten behoeve van het primaire onderwijsproces; 

• overeenkomende onderwijsvisies en -ambities alsmede een op elkaar aansluitende identiteit en 

werkcultuur van PRO8 en Het Timpaan en het gebruikmaken van dezelfde ondersteuningsvoorzieningen 

(onderwijskantoor CABO) zijn een goed uitgangspunt om samen verder te gaan. 

 

In een op 31 oktober 2019 gehouden bijeenkomst van bestuurders en interne toezichthouders van PRO8 en 

Het Timpaan is uitgesproken dat van bestuurlijke samenwerking belangrijke voordelen worden verwacht op 

gebieden als onderwijskwaliteit en -innovatie, personeel en aantrekkelijk werkgeverschap, bedrijfsvoering en 

efficiency, toezicht, bestuur, medezeggenschap, staf, strategische positionering en externe uitdagingen. De 

bestuurders en toezichthouders hebben daarbij overwogen dat het in het licht van die verwachte voordelen 

gewenst is om de bestuurlijke krachten te bundelen. Dat heeft geleid tot de intentieverklaring van 14 januari 

2020. 

 

In 2020 hebben de beide bestuurders met begeleiding van adviesbureau Scolix op de diverse beleidsterreinen 

nader onderzoek en overleg gevoerd. Het heeft geleid tot een haalbaarheidsonderzoek.  

Het haalbaarheidsonderzoek is voorgelegd aan de raden van toezicht en aan de (Gemeenschappelijke) 

medezeggenschapraden.  

Zowel de raden van toezicht als de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben aangegeven dat de 

fusie van de beide organisatie leidt tot een sterkere en betere onderwijsorganisatie en ten goede komt aan de 

kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen, de (ontwikkel)mogelijkheden van de medewerkers en de 

continuïteit van de stichtingen. 

 

Overige samenwerkingspartners   

 

Externe organisaties  Omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Samenwerkingsverband 

Doetinchem 

In het kader van de invoering van passend onderwijs is in augustus 2014 het 

Samenwerkingsverband Doetinchem opgericht.  

In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband staan de belangrijkste 

uitgangspunten geformuleerd. Het ondersteuningsprofiel van de stichting is mede 

uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling van passend onderwijs binnen PRO8.  
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Externe organisaties  Omschrijving van de samenwerking of dialoog 

 Het Samenwerkingsverband geeft organisaties in hoge mate eigen autonomie in het 

vormgeven van passend onderwijs. Met de middelen van het Samenwerkingsverband 

worden de besturen binnen de kaders van het Samenwerkingsverband in staat 

gesteld de doelstellingen van het Samenwerkingsverband in overeenstemming met 

de visie van in dit geval PRO8 te verwezenlijken. Jaarlijks wordt in de 

bestuursgesprekken verantwoording afgelegd over de realisering van de doelen van 

het SWV binnen PRO8.  

Het college van bestuur heeft zitting in het bestuur van het Samenwerkingsverband 

(stichting). Een personeelslid heeft zitting in de ondersteuningsplanraad van het 

Samenwerkingsverband. Een directeur heeft zitting in het POVO-overleg.  

In 2020 is er vanuit het  Samenwerkingsverband extra aandacht voor Hoog- en 

Meerbegaafdheid. Daarnaast aandacht voor de governancestructuur. 

Personeelscluster Oost 

Nederland (PON) 

 

Personeelscluster Oost Nederland is een vereniging van besturen die in Oost 

Nederland de handen ineen hebben geslagen m.b.t. personeelsvraagstukken. 

Belangrijkste items zijn de vervanging in geval van ziekte, gezamenlijk optrekken in 

dossiers zoals krimp, eigen risicodragerschap, loopbaanvraagstukken, cao en 

lerarentekort. De door het PON gecontracteerde bedrijfsartsen zijn gericht op het zo 

adequaat mogelijk omgaan met de effecten van het ziekteverzuim bij de 

personeelsleden. De vervangingspool van het PON zorgt grotendeels voor de 

vervanging van zieke leerkrachten en het vervangen in verband met CAO-verlof. 

Daarnaast initieert het PON ook de mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van 

personeelsbeleid. Het college van bestuur participeert actief in de Algemene 

Ledenvergadering en de Regiegroep. 

In 2020 aandacht voor het lerarentekort en de samenwerking in de Regionale aanpak 

Personeelstekort. 

CABO 

 

 

 

 

PRO8 heeft voor zowel de personeelsadministratie als de financiële administratie een 

contract afgesloten met CABO Doetinchem. Een nauwkeurige en adequate 

administratie is van groot belang om de eisen, zoals gesteld aan de stichting, te 

bewerkstelligen.  

Netwerken PRO8 participeert in diverse gemeentelijke en regionale netwerken, zoals het Lokaal 

Educatief Overleggen LEA van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland 

en Oude IJsselstreek, gemeentelijke overleggen huisvesting, stuurgroep 

bredeschoolnetwerk Doetinchem, technieklokalen en algemeen directeurenoverleg 

Achterhoek. Er zijn samenwerkingsactiviteiten (o.a. scholing) met andere stichtingen/ 

scholen voor primair onderwijs.  

 

Playing for Success  

 

 

In samenwerking met de voetbalorganisatie De Graafschap is in 2012 het project 

“Playing for Success” gestart. Playing for Success is een programma voor kinderen in 

de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Het zijn leerlingen, die een extra ondersteuning nodig 

hebben op sociaal-emotioneel gebied bijvoorbeeld omdat ze minder gemotiveerd zijn 

of een negatief zelfbeeld hebben. Het project brengt de kinderen op een uitdagende 

en inspirerende plek buiten de school: Stadion De Vijverberg, het voetbalstadion van 

De Graafschap. Daar werken ze samen met andere leerlingen aan diverse opdrachten. 

32 Leerlingen van PRO8 hebben in 2020 deelgenomen.  

PRO8 betaalt de deelname uit de middelen Passend Onderwijs. 
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Externe organisaties  Omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Techniekonderwijs  

Doetinchem en Ulft 

 

In het kader van techniekonderwijs nemen kinderen van de groepen 6, 7 en 8 deel 

aan de lessen, die in de technieklokalen in Doetinchem en Oude IJsselstreek 

aangeboden worden. Twee directeuren hebben zitting in het bestuur van de 

technieklokalen en volgen de ontwikkelingen voor de scholen. 

 

 

Externe organisaties  Omschrijving van de samenwerking of dialoog 

 

PRO8 ondersteunt het 

onderwijs in Gambia 

 

 

Stichting Buganala 

 

 

 

 

 

www.buganala.nu  

In 2008 heeft PRO8 zich bereid verklaard gedurende een periode van tien 

jaren ondersteuning te verlenen aan een vijftal scholen in Gambia. Deze 

ondersteuning geschiedt in de vorm van het bouwen/renoveren van lokalen 

en toiletvoorzieningen, bekostigen van leerling-meubels, bijdragen aan 

salariskosten van een bibliothecaresse, aanschaffen van leermiddelen en 

coaching/opleiden van leraren.  

In 2015 zijn de activiteiten van het Gambia-project losgemaakt van PRO8 door 

het oprichten van een stichting: Buganala. Het bestuur van deze stichting 

bestaat voor een groot deel uit medewerkers van PRO8 en de statuten zijn 

zodanig opgesteld, zodat PRO8 de zwaarste stem heeft in omvang en aard van 

het project. Namens PRO8 heeft Remko Brinkhuis zitting in het bestuur.  

 

De PRO8 scholen dragen zorg voor de financiële ondersteuning middels acties, 

markten en dergelijke. Daarnaast dragen sponsors bij in de vorm van geld of 

goederen. Doel van het project is de leerlingen van PRO8 bewust te maken 

van verschillen op de wereld en hen de mogelijkheid geven om op een directe 

wijze hier iets aan te doen. In 2017 is besloten nog 8 jaar door te gaan met de 

ondersteuning vanuit PRO8 aan Stichting Buganala.  

Elke school verzorgt minimaal één actie in deze periode, zodat alle leerlingen 

van PRO8 in hun schoolloopbaan éénmaal in aanraking komen met dit project. 

 

In 2020  hebben er geen scholenacties plaatsgevonden i.v.m. de Corona.  

 

Klachtenbehandeling  

Er is een jaarlijks overleg met de extern vertrouwenspersoon en tweejaarlijks vindt er een ( scholings) 

bijeenkomst met de intern vertrouwenspersonen van de scholen plaats. In 2020 is de klachtenregeling opnieuw 

vastgesteld. Deze is gebaseerd op het modelreglement van de GCBO ( Geschillencommissies Bijzonder 

Onderwijs) waar PRO8 bij is aangesloten. 

In de jaarlijkse verslaggeving van de afhandeling van de klachten bleek er 2020 één keer een beroep is gedaan 

op de extern vertrouwenspersoon, Ellen te Winkel  (IJsselgroep). Het was volgens de extern 

vertrouwenspersoon een niet school gerelateerd adviesgesprek. De betrokkene is doorverwezen naar een 

juiste instantie. De klachtenregeling van PRO8 staat op onze website. 

  

http://www.buganala.nu/
https://pro8.nu/ouders/klachtenregeling
http://www.buganala.nu/
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2 VERANTWOORDING BELEID  
 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen 

over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & 

facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording 

over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen.  

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.  

 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

Kwaliteitszorg omschrijven we als “het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om 

op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van de stichting / de school te bepalen, te 

verbeteren, te bewaken en te beheersen”. Dit komt neer op het beantwoorden van de volgende vragen: 

• Doen wij de goede dingen? 

• Doen we de dingen goed? 

• Hoe weten wij dat? 

• Vinden anderen dat ook? 

• Wat doen wij met die kennis en informatie? 

 

Uitgangspunt zijn de volgende vier vragen:  

• Definiëren: welke kwaliteit streven we na? Welke doelen en ambities hebben we?  

• Checken: welke instrumenten en methoden gebruiken we om te checken of de kwaliteit bereikt is? 

• Ontwikkelen: welke manieren passen we toe om de kwaliteit te verbeteren of te ontwikkelen? 

• Verantwoorden: op welke manier verantwoorden we ons tegenover belanghebbenden over de bereikte 

kwaliteit? 

 

Welke kwaliteit streven we na?  

Voor de scholen van PRO8 geldt dat zij alle de basiskwaliteit zoals beschreven in het fungerende toezichtkader 

van de inspectie (juli 2018) als ondergrens hebben.  

Concreet betekent het dat: 

a. de kinderen zich veilig voelen; 

b. kinderen voldoende leren; 

c. leraren goed lesgeven; 

d. leraren zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen. 

 

Daarnaast hebben alle scholen eigen ambities geformuleerd, die de basiskwaliteit overstijgen. Een hogere 

ambitie is niet alleen goed voor onze leerlingen, maar het is ook goed voor het aanzien van het vak en daarmee 

voor ons personeel. 

 

Op welke manier heeft het bestuur zicht op onderwijskwaliteit? 

Het bestuur gebruikt diverse managementinformatiesystemen om de (onderwijs) kwaliteit te monitoren en 

minimaal twee keer per jaar wordt de onderwijskwaliteit besproken tijdens een schoolbezoek. De directeur 

maakt op basis van de schoolontwikkeling en opbrengsten een jaarverslag. 

Daarnaast zijn er diverse audits op schoolniveau. 
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Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit? 

Het bestuur bespreekt de kwaliteit tijdens de schoolbezoeken op basis van de informatie uit de management-

instrumenten. Scholen die niet in staat zijn om te voldoen aan de onderwijskwaliteit zoals je die mag 

verwachten op basis van de leerlingpopulatie worden ondersteund. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de 

beste interventies. Het bestuur ondersteunt indien noodzakelijk financieel de ingezette interventies. 

 

Hoe verantwoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit? 

Het bestuur verantwoordt zich bij de raad van toezicht conform het toezichtkader over zowel de opbrengsten, 

de inspectiebezoeken, interne audits en het kwaliteitsbeleid. 

 

Ontwikkelingen 

 

Bestuurlijke doelen 

 

Schoolplan 2019-2023 

• De bestuurlijke speerpunten beschreven in Focus op Visie zijn door iedere school verwerkt in het nieuwe 

schoolplan 2019-2023. Elke school bewandelt daarbij zijn eigen tijdspad afhankelijk van de ontwikkeling 

binnen de scholen en gekoppeld aan de visie van de scholen. De schooldoelen zijn opgenomen in de 

diverse schoolplannen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het uitzoeken en implementeren van nieuwe 

methodes, het versterken van het didactisch handelen met behulp van EDI en het geven van onderwijs op 

maat door meer te differentiëren en anders te organiseren. In de schooljaarverslagen is terug te lezen, hoe 

hieraan is gewerkt en of de doelen gerealiseerd zijn.  

 

Professionalisering in ontwikkeling 

• Onderwijsresultatenmodel  

Alle directeuren en intern begeleiders zijn geïnformeerd over dit nieuwe model en de vertaling naar de 

eigen school en onderwijspraktijk. Vervolgens hebben zij de eigen teams in deze ontwikkelingen 

meegenomen.  

• Interne begeleiding toekomstbestendig  

In overleg met de intern begeleiders is de taakomschrijving geactualiseerd en aangescherpt. Het 

meedenken over schoolbeleid en het coachen van collega’s zijn aspecten die steeds meer deel uit gaan 

maken van het takenpakket. Er is een profiel opgesteld voor de periode 2020-2025 om de interne 

begeleiding binnen PRO8 toekomstproof in te richten. Dit document is leidend als het gaat om de 

persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en het functioneren.  

• De intern begeleiders die in augustus (op)nieuw gestart zijn, zijn een aantal keer bij elkaar geweest om 

ervaringen uit te wisselen en geïnformeerd te worden over onder meer de werkwijze van de 

ondersteuningsroute en het samenwerkingsverband.  

• Training professionalisering  

Specialisten kunnen zich in leerkringen planmatig verder ontwikkelen door te leren van en met elkaar.  

Ook dit jaar is hier in verschillende leerkringen aan gewerkt. Er zijn leerkringen voor onder meer 

beeldcoaching, meer- en hoogbegaafdheid, intern begeleiders, en gedragsspecialisten. Iedere leerkring 

stelt vooraf een plan van aanpak op en evalueert dit plan na afloop. De plannen en evaluaties worden 

voorgelegd aan de bestuurder. In 2020 zijn de inhoudelijke thema’s meer gekoppeld aan het bestuursplan, 

de schoolplannen en het bestuurs-/de schooljaarverslag(-en).  
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• Beeld- en didactische coaching past PRO8 als een jas. Jaarlijks zijn er Intern begeleiders die opgeleid 

worden als beeldcoach en er is een leerkring van elkaar te blijven leren. Enkele scholen kiezen vanuit 

hun meerjarenontwikkelingsplan voor didactisch coachen. Collega's op de scholen werken dan samen met 

de externe coach.  

 

Zicht op ontwikkeling 

• Bovenschools beleid ontwikkelen hoe zicht te houden en krijgen op de ontwikkeling van kinderen om er 

het onderwijs op af te stemmen.   

Dit onderwerp is door de werkgroep passend onderwijs uitgewerkt en vastgelegd in een notitie.  

Vanuit onze visie zijn uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan iedere school keuzes kan maken in 

het gebruik van niet- methode gebonden toetsen, de eindtoets en bijvoorbeeld observatie instrumenten.  

Het zijn hulpmiddelen die onze professionals ondersteunen bij het bieden van passend = goed 

onderwijs. De in 2019 opgestelde notitie is in 2020 geactualiseerd wat betreft met name het onderwijs-

resultatenmodel en de ontwikkelingen op het gebied van de kleutertoetsen. Zowel de intern begeleiders 

als de directeuren zijn bij de totstandkoming betrokken geweest. 

• Inrichten van een bestuurlijke monitoring op de onderwijsresultaten.  

Alle scholen gebruiken ParnasSys en Ultimview. Dit laatste wordt ook bovenschools gebruikt. In 2020 zijn 

we gestart met het maken van afspraken over de schoolanalyse als basis voor de bestuurlijke monitoring. 

Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan informatie en scholing op het gebied van 

zowel ParnasSys (LOVS) als Ultimview om dit proces te ondersteunen. In 2021 geven we hier uitvoering 

aan.  Iedere school stelt in overleg met de bestuurder op basis van de eigen resultaten/analyse, 

de schoolweging en referentieniveaus ambities op.   

• Passend onderwijs bieden aan leerlingen met een uitstroomniveau lager dan groep 6 (kinderen met een 

eigen leerlijn). De scholen hebben ervaring opgedaan en keuzes gemaakt om voor deze leerlingen steeds 

beter tot een passend aanbod te komen. Dit jaar zijn er tien leerlingen naar het SBO verwezen en waren 

het leerlingen uit de onder- en middenbouw.  Er is dan sprake van een combinatie van specifieke 

onderwijsbehoeften op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Daarmee is het doel voor dit jaar 

behaald.  

• De bovenschools ondersteuners gebruiken tijdens het overleg met ouders en school ad hoc het 

zogenaamde doelgroepenmodel (Lesco). Dit om duidelijk te maken hoe de verschillende ontwikkelings-

gebieden zich tot elkaar verhouden en wat dit betekent voor het onderwijsaanbod en de verwachtingen 

rondom het niveau van functioneren van een leerling.  

 
Overige doelen  

• Verdere uitwerking van het AVG-beleid.  

Binnen PRO8 zijn twee medewerkers ook werkzaam als functionaris gegevensbescherming.  

Zij hebben een werkgroep geformeerd waar ouders, een leerkracht, ICT-medewerkers, een directeur, de 

managementassistent en een intern begeleider deel van uit maken. We volgen het stappenplan van 

Kennisnet / de PO raad. In 2020 zijn onder meer de taakomschrijving van de functionaris 

gegevensbescherming, het reglement Cameratoezicht en Social media en internet vastgesteld door de 

GMR. AVG staat regelmatig op de agenda van het directeurenteam en het IB-cluster. Vanuit deze 

overleggen worden de teamleden op de hoogte gehouden en geïnstrueerd. 

 
 



 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek     |     Bestuursjaarverslag 2020     |      19       

Onderwijsresultaten 

De eindopbrengsten van de scholen binnen PRO8 moeten minimaal voldoende zijn dat wil zeggen op of boven 

de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep. Alle scholen van PRO8 hadden een voldoende 

beoordeling van de inspectie in 2019.  

Omdat de eindtoets in 2020 is komen te vervallen, zijn deze gegevens niet bekend. In lijn met de beoordeling 

door de inspectie kijken we alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en 

rekenen in 2018 en 2019. Hierbij houden we rekening met de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 

2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020. Als deze resultaten op of boven de signaleringswaarden liggen, is het 

oordeel Voldoende, is dit niet het geval dan geven we net zoals inspectie, Geen oordeel.  

Hieruit komt het volgende beeld naar voren:   

• alle scholen scoren voldoende wat betreft het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau 

(1F) behaalt; 

• wat betreft het percentage leerlingen dat het streefniveau (1S/2F) behaalt, kan alleen over de 

scores van De Pannevogel de kwalificatie “geen oordeel” worden gegeven, de andere scholen krijgen het 

oordeel voldoende.  

Met een aantal scholen is op basis van een analyse van de onderwijsresultaten afspraken gemaakt over de 

ambities in relatie tot scholen met een vergelijkbare schoolweging.   

  

In het kader van de invoering van de referentieniveaus zijn in 2020 de ambities omschreven in termen van 

referentieniveaus gebaseerd op de schoolweging. Bestuurlijk uitgangspunt is dat de scholen minimaal op of 

boven de signaleringswaarde van de inspectie én op of boven het gemiddelde van scholen met vergelijkbare 

schoolweging presteren.  

 

Inspectie 

Er is in 2020 één verificatieonderzoek geweest op De Pannevogel.   

Verschillende scholen zijn benaderd voor deelname aan themaonderzoeken.  

Dichterbij voor het thema ‘Leerstofaanbod’ middels een vragenlijst.  

Voor Octa, de Roncallischool, Het Rondeel en de Mariabasisschool stond het thema ‘kwaliteitsverbetering en 

de leerlingpopulatie’ centraal.  

De Pannevogel heeft meegedaan aan een onderzoek naar burgerschapsonderwijs.  

Dynamiek en De Pas zijn betrokken geweest bij het themaonderzoek gericht op ‘afstandsonderwijs’. 

 

Kwaliteitszorg: visitatie en interne audit 

In 2020 heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.  

De geplande Dalton visitatie op De Leer in Hengelo kon vanwege corona niet doorgaan.  

In 2020 is in samenwerking met Het Timpaan in de eerste helft van dit jaar de Bernardusschool te Keijenborg 

geauditeerd. De audit is uitgevoerd door twee vaste auditoren en een collega-directeur die de auditoren-

training PO-raad volgt.   

De geplande audit op de Roncallischool is ten gevolge van de lockdown en overige coronamaatregelen komen 

te vervallen. De vier auditoren komen in 2021 met een voorstel voor een corona-proof invulling van de interne 

audits.    

De collega-directeur heeft de auditorentraining inmiddels met goed gevolg afgerond.   
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Passend onderwijs 

Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 kiest PRO8 voor de insteek dat ‘passend 

onderwijs GOED onderwijs is’. Dit betekent dat de middelen voor passend onderwijs worden ingezet ter 

versterking van de basisondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband Doetinchem. Hierbij staat het versterken van het handelen en het toerusten van de 

medewerkers die met onze leerlingen werken centraal. Zij zijn de belangrijkste factor om passend=goed 

onderwijs te geven. Scholen beschrijven hun ondersteuningsmogelijkheden in het schoolondersteuningsprofiel. 

In het schoolplan is uitgewerkt op welke wijze zij inzetten op het versterken van de basisondersteuning.  

Deze documenten zijn terug te vinden op de websites. 

 

In 2020 is verder uitwerking gegeven aan de volgende doelen:  

• Continueren van het vroegtijdig signaleren van (specifieke) onderwijsbehoeften van kinderen en het bieden 

 van passende ondersteuning. Hierbij volgen wij de stappen van de ondersteuningsroute. De mogelijkheden  

vanuit deze stappen zijn in ieder geval bij alle intern begeleiders en directeuren bekend. Zij zijn op de 

hoogte van en maken gebruik van het aanbod van interventies die binnen het bestuur beschikbaar zijn.  

Dit blijft om aandacht vragen met name om het preventief inzetten. Alle scholen passen de ondersteunings-

route toe en hebben een professioneel ondersteuningsteam. Binnen het ondersteuningsteam werken 

scholen samen met gemeente (jeugdhulp) en jeugdgezondheidzorg. 

• Alle scholen bieden zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs dicht bij huis. Ondanks dit streven, lukt het  

niet in alle gevallen om hier op de eigen school of op een andere basisschool in te voorzien. Dit maakt dat er 

gezocht wordt naar een passende onderwijssetting in ons samenwerkingsverband op een school voor 

speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De uitgesproken verwachting van vorig jaar dat het aantal 

TLV-aanvragen na de toename in 2018-2019 weer zou dalen naar het niveau van de jaren daarvoor is 

uitgekomen. 

• Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

In de tweede helft van dit jaar is op basis van onze visie en de ontwikkelingen de opzet en werkwijze van 

de Micado-groep aangescherpt. Uitgangspunt is het aanpassen van het aanbod in de klas, eventueel buiten 

de klas op de eigen school. Voor de meeste leerlingen zal dit volstaan. Zijn er specifieke onderwijsbehoeften 

waaraan de school op dat moment niet kan voldoen, dan kan Micado ingezet worden. Hierbij zijn er 

verschillende mogelijkheden: van elkaar online tot fysiek ontmoeten, van een aantal uur tot een dag per 

twee weken. Er is inmiddels ook een Mini Micado voor leerlingen in de onderbouw. Een eventuele Micado-

plaatsing is tijdelijk en met een bepaalde doelstelling.   

Om deze ontwikkelingen te versterken heeft een aantal scholen gebruik gemaakt van de subsidie-

mogelijkheden van ons SWV. Ook bovenschools is subsidie aangevraagd om de ondersteuning van de 

scholen vanuit Micado te kunnen versterken. 

• Er zijn geen thuiszitters.   

 Dit doel is gerealiseerd. 

• In 2020 zijn de inkomsten vanuit het SWV € 295, = per leerling. De totaal inkomsten worden volgens een  

vaste procentuele verdeling ingezet. 50% van € 295 ( € 150,=) voor de basisondersteuning per school. 

Ingezet is met name op extra handen in en buiten de klas. De overige inkomsten worden gebruikt voor 

bovenschoolse lasten ten gunste van passend onderwijs ( 35%). PRO8 kiest ervoor de verminderde 

inkomsten i.v.m. verwijzing van leerlingen naar het SBO of SO-onderwijs bovenschools te bekostigen ( 15%) 

en er zijn ook mogelijkheden voor niet vooraf geplande benodigde middelen voor leerlingen/scholen. Deze 

kosten wisselen per jaar.  
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Ter illustratie: de bovenschoolse middelen zijn onder meer ingezet om in samenwerking met de gemeente 

Montferland de inzet van schoolmaatschappelijk werk op de Pastoor Galamaschool te bekostigen. Dit is een 

pilot van twee jaar. De evaluatie volgt medio 2021.   

Het samenwerkingsverband heeft in 2020 opnieuw vanuit de reserves middelen uitgekeerd aan de 

besturen. PRO8 heeft op basis daarvan € 217.500,- extra ontvangen. Deze gelden zijn in een 

bestemmingsreserve geplaatst. De bestemming ervan zal bepaald worden ten tijde van de evaluatie 

passend onderwijs en ze zullen ingezet worden als de middelen voor gedragsondersteuners bekostigd door 

de gemeente Montferland beëindigd worden. 

• Veelal zullen de lumpsum middelen en de middelen vanuit het SWV op schoolniveau ingezet worden ter  

ondersteuning via de interne begeleiding, beeldcoaching en extra handen in de klas. Daarnaast kunnen de 

scholen een beroep doen op bovenschoolse ondersteuning ( 35%). Zo zijn er binnen PRO8 zogenaamde 

Micado groepen voor meer-/hoogbegaafde leerlingen en kunnen kinderen deelnemen aan Playing for 

Success. Aan iedere school is voor een aantal uren een orthopedagoog verbonden en er kan een beroep 

worden gedaan op extern ondersteuners met vragen op het gebied van het omgaan met gedrag en met 

kinderen met een eigen leerlijn en/of lichamelijke beperkingen.  

  

Samenwerking met de gemeenten  

De PRO8 scholen staan in de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland. In het 

overleg met deze gemeenten staan de beleidsontwikkelingen inzake VVE/OAB en passend onderwijs op de 

agenda. In Bronckhorst is in overleg met diverse partners verdere invulling gegeven aan de ‘Rijkere visie op 

onderwijs’. In de gemeenten Doetinchem en Montferland wordt vanuit het OAB-beleid gewerkt aan het 

versterken van de doorgaande lijn peuteropvang en basisschool. Oude IJsselstreek zet onder meer in op het 

voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd.   

 

Corona en de effecten op ons onderwijs 

Net als heel Nederland kregen ook wij te maken met dit virus. Dat maakt 2020 een heel bijzonder jaar. 

Bijzonder omdat het veel van iedereen, leerlingen, collega’s en ouders, heeft gevraagd. Onderwijs op afstand 

geven en thuis werken is toch echt iets anders dan naar school gaan. Denk hierbij ook aan praktische punten 

als het thuis beschikken over een device en internetverbinding. Vanuit de scholen zijn devices beschikbaar 

gesteld, het aanvragen van een eigen laptop en internet ondersteund. Zodat dit uiteindelijk voor niemand een 

belemmering was. Dat iedereen vaardiger is geworden, bleek bij de tweede lockdown, het omschakelen naar 

online onderwijs verliep toen soepel. In de tweede lockdown hebben naast kinderen van ouders met cruciale 

beroepen meer kinderen vanuit kwetsbare thuissituaties gebruik gemaakt van de noodopvang. In de tweede 

lockdown zijn meer personeelsleden vanuit de PON poule ingezet voor ondersteuning. 

Het contact met de gemeenten is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Dit om samen met ouders ervoor te 

zorgen dat leerlingen onderwijs blijven volgen en het goed met hen gaat. Leerlingen konden bijvoorbeeld in 

bepaalde situaties gebruik maken van de noodopvang of ouders kregen thuis ondersteuning. Scholen en 

kinderopvangorganisaties zochten elkaar op om allerlei praktische situaties op elkaar af te stemmen. 

Deze ervaringen benutten we om het onderwijs aan de enkele leerling die vanwege de eigen kwetsbare 

gezondheid of die van een gezinslid niet/beperkt fysiek op school kan zijn, doorgang te laten vinden.  

Hierbij besteden we ook aandacht aan de sociale aspecten zoals het aansluiting houden bij groepsgenoten. 
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2.2 Personeel & professionalisering    

 
Personeelsbeleid en uitvoering 2020  

Het afgelopen kalenderjaar, is mede door de bestuurlijke fusie van Het Timpaan, het aanscherpen of herijken 

van diverse beleidsonderwerpen op het gebied van personeel aan de orde geweest. 

De diverse HR gerelateerde beleidslijnen lopen steeds beter in elkaar over. De bewustwording van de effecten 

hiervan worden binnen de diverse lagen in de organisatie ook steeds meer zichtbaar.  

Hieronder worden enkele HR-onderwerpen nader toegelicht. 

  

Personeelsbeleid in-, door- en uitstroom 

PRO8 staat voor goed werkgeverschap en daarmee een goed personeelsbeleid. Medewerkers hebben recht op 

oprechte aandacht om zo tot optimale inzet voor PRO8 of de arbeidsmarkt te komen.  

Het beleidsdocument in-, door- en uitstroom is een verzameldocument waarbinnen alle facetten van werven, 

ontwikkelen en afscheid nemen van personeelsleden beschreven wordt. Dit beleidsdocument is het fundament 

van het totale personeelsbeleid PRO8. De CAO PO blijft naast dit beleidsdocument richtinggevend. Met de 

beschreven onderdelen hebben we de ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling, iets wat we 

blijvend nastreven. 

 

Professionaliseringsbeleid 
Het professionaliseringsbeleid beschrijft in zijn totaliteit de visie op en uitwerking van de wijze waarop we 

binnen de stichting omgaan met het vergroten van de kwaliteit van ons onderwijs en van het personeel. Dit 

document is daarmee samenhangend met het strategisch personeelsbeleid en het onderwijskundig beleid en 

visie van PRO8. 

Het beschrijft en onderschrijft de wens naar blijvende organisatieontwikkeling en het waarmaken van de 

gestelde doelen op stichting- en schoolniveau. Daarnaast linkt het direct aan de kwaliteitsbevordering van de 

individuele medewerkers zowel voor interne inzet als ook doorstroom naar externe functies. 

 

Verdere inbedding digitale gesprekkencyclus en aanzet tot digitaal professionaliseringsplatform 
Schooljaar 2019-2020 heeft in het teken gestaan van het digitaliseren van de gesprekkencyclus. Vanuit de 

wettelijke eisen om te gaan werken aan het bekwaamheidsdossier voor leerkrachten zijn we het digitaliseren 

van de gesprekkencyclus gestart. De doelen van de school, en het functioneren van de leerkracht in samenhang 

met ontwikkelingsbehoeften digitaal op één plek is het uitgangspunt. 

In schooljaar 2020-2021 (tot heden) hebben we dit verder uitgebouwd naar de ontwikkeling en uitrol van een 

professionaliseringsplatform. Daarbij wordt vanuit één platform alle facetten rondom functioneren, 

ontwikkelen en groei vorm gegeven. Werken vanuit dit platform brengt door de digitale verslaglegging van de 

gespreksvoering een directe link naar school-en persoonlijke ontwikkeling en aanbod hierin teweeg. 

Op dit moment staan we op het punt van finetunen van kinderziektes, maar zien we een positieve ontwikkeling 

wat betreft bovenstaande aspecten. 

 

Gezondheidsbeleid  
Het Eigen Risicodragerschap en het gezondheidsbeleid van PRO8 maakt dat de afgelopen schooljaren steeds 

beter en meer preventief gehandeld wordt binnen de vraagstukken gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd 

personeel. Het hoofd P&O spreekt periodiek met de directeuren over het welbevinden van de medewerkers op 

individueel en teamniveau.  
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Daarnaast is er periodiek overleg met de Arbo-dienstverleners waarbij bestuurder, Hoofd P&O, bedrijfsarts en 

inzetbaarheidscoach diverse Arbo-onderwerpen bespreken. De preventieve aandacht voor het personeel 

maakt dat we wederom een verlaging van het ziekteverzuim hebben kunnen realiseren en PRO8 fors onder het 

landelijk gemiddelde van 6% zit: het verzuimpercentage voor 2020 was 3,87% en de verzuimfrequentie 0,59. 

 

Functieboek 
Vanuit de cao-onderhandelingen 2019-2020 hebben schoolbesturen de opdracht gekregen om het functieboek 

te actualiseren. Het functieboek is een middel om de missie, visie en doelstellingen van de stichting te 

realiseren. Het functieboek beschrijft alle functies, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Door 

inzicht te verkrijgen op wat er van eenieder verwacht mag worden, vanuit de beschreven taken en 

verantwoordelijkheden, wordt de inzetbaarheid en ontwikkeling versterkt. 

 

RI&E   

RI&E is in het najaar van 2019 uitgevoerd. De plannen van aanpak vanuit de afgenomen RI&E hebben jaarlijks 

op school- en stichting niveau aandacht. Daarmee kijken we naar risico’s en knelpunten en worden deze zo 

adequaat mogelijk opgelost.   

 

Beleidsdocument visie op inzet Intern Begeleider 2020-2025 

In deze beleidsnotitie is vastgelegd welke visie binnen PRO8 gedragen wordt ten aanzien van de uitvoering van 

de taken behorend bij de intern begeleider. Gespreid leiderschap vanuit de directeuren naar de scholen maakt 

dat de rol van de intern begeleider in ontwikkeling is. 

De effecten van de inzet van de Intern Begeleider als sparringpartner voor de directeur en begeleider en coach 

van de leerkrachten, maakt dat we effecten terug kunnen gaan zien op het leveren van passend = goed 

onderwijs. Dit is cruciaal voor het onderwijskundige beleid van PRO8.  

 

Herwaardering inschaling directeursfunctie 

Naast het actualiseren van het functieboek heeft in 2020 de herwaardering van de directiefuncties 

plaatsgevonden. Op basis van de voorbeeldfuncties (functiebeschrijving en actuele beloningswaardering van de 

PO raad) heeft op basis van grondig onderzoek en gespreksvoering met de directeuren een herwaardering 

plaatsgevonden. Componenten waarop de herwaardering is gebaseerd zijn bijv. zwaarte van de functie en de 

complexiteit van de taken en verantwoordelijkheden. De functiebeschrijvingen en het verantwoordingskader is 

opgenomen in het functieboek PRO8. 

 

Regionaal project lerarentekort   

Vanuit de PON besturen wordt samen met andere besturen in de regio Gelderland aandacht besteed aan het 

onderwerp lerarentekort in de toekomst. 

Diverse actielijnen en onderzoekslijnen zijn vanuit diverse partijen bemenst om met elkaar van gedachten te 

wisselen hoe dit onderwerp zich verhoudt naar de hedendaagse en toekomstige praktijk. 

PRO8 denkt actief mee op de actielijnen en draagt bij waar gewenst ( www.lerarentekortoostnederland.nl ).  

  

Duurzame inzetbaarheid/loopbaanontwikkeling 

In 2020 is vergelijkbaar met de vorige kalenderjaren aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Thema’s zijn 

uitgewerkt binnen het professionaliseringsaanbod. Belastbaarheid en loopbaanontwikkeling (gemotiveerd en 

http://www.lerarentekortoostnederland.nl/
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gekwalificeerd blijven) zijn onderwerp van gesprek binnen de gesprekkencyclus en ook vanuit de Arbo-

gesprekken is er aandacht voor wat collega’s nodig hebben om goed te functioneren. 

Onze providerboog breiden we steeds een beetje uit met mooie relaties die op verschillende onderwerpen en 

kwaliteiten ingezet kunnen worden voor de stichting, zowel op groeps- als individueel niveau. 

Dit kunnen team ontwikkeltrajecten zijn, persoonlijke coaching trajecten of loopbaan/outplacementtrajecten. 

Allen met het doel om vanuit goed werkgeverschap zorg te hebben voor het personeel en hen employable te 

houden voor het onderwijs of de arbeidsmarkt. 

 

Versterken samenwerking opleidingspartners 

Al jaren is PRO8 opleidingsbestuur voor PABO Iselinge en ontvangen wij stagiairs van Graafschap College om 

ervaring op te doen in het onderwijs werkveld. 

Binnen de stichting hebben wij medewerkers opgeleid om het mentorschap goede invulling te geven, op 

aspecten als coaching, begeleiden en beoordelen. Schoolopleiders begeleiden de studenten in leerteams en 

beoordelen de studenten. De schoolopleiders hebben ook de taak om de mentoren indien nodig te 

ondersteunen in hun taak. 

De opleidingsinstituten kijken ieder jaar of er veranderingen dienen plaats te vinden om onze toekomstige 

collega’s, de studenten, goed te ondersteunen zodat ze voorbereid zijn op deelname aan de arbeidsmarkt. 

Deze veranderingen betekenen ook iets voor ons in het werkveld en de wijze waarop we de studenten 

begeleiden. In dat kader zijn we in 2020 op bestuurlijk niveau nog intensiever de verbinding gaan zoeken met 

de opleidingsscholen en onze collega’s PO. Toekomstgericht kijken naar expertise overdracht binnen leerteams 

staat hierbij centraal, naast onderzoeken hoe de expertise van de opleidingsinstituten en het werkveld af te 

stemmen zodat de collega’s van de toekomst optimaal ontwikkelen en leren.  

 

Aanpak werkdruk 

Conform de bedoeling van de cao 2018-2019 hebben de teams van de scholen i.s.m. de directie en met 

instemming van de PMR de werkdrukmiddelen op schoolniveau ingezet. Op alle scholen hebben teams op basis 

voor de hen geldende omstandigheden keuzes gemaakt. De activiteiten per school zijn wisselend: de meeste 

scholen hebben gekozen voor de inzet van leerkrachturen, waardoor enerzijds de groepen verkleind worden of 

waardoor leerkrachten regelmatig een dag zonder kinderen lesgebonden taken kunnen afronden of voor-

bereiden. Er zijn leerkrachten aangetrokken voor muziek en uren gymnastiek (Sportservice Doetinchem en de 

Gelderse Sportfederatie Arnhem). Eventmanagers (of leerkracht of onderwijsassistent) organiseren voor de 

gehele school activiteiten. Onderwijsassistentes zijn aangenomen voor meer handen in de klas.  

In de schooljaarverslagen leggen directeuren verantwoording af over de inzet van de middelen en evaluatie zal 

uitwijzen of de inzet van de werkdrukmiddelen het gewenste effect op schoolniveau heeft gehad en of dat er 

wellicht een aanpassing nodig zal zijn voor het volgende schooljaar.  

Voor 2020 spreken we over een bedrag van  € 659.892,--. Alle middelen zijn ingezet voor personeel. De inzet 

van de verschillende personeelsinstrumenten hebben als effect dat personeelsleden zich meer gezien voelen 

en dat daardoor een thema als werkdruk makkelijk bespreekbaar is. 

 

Vertrekregelingen 

Bij het afsluiten van de loopbaan van medewerkers ten gevolge van een ziekteproces of disfunctioneren volgt 

ontslag met inzet van een ontslagvergoeding. Over het algemeen zijn dit trajecten op basis van wederzijds 

goedvinden. In 2020 hebben hier vier medewerkers gebruik van gemaakt. PRO8 heeft geen wachtgelders aan 

wie verplichtingen zijn door de ondertekening van ‘ontheffing eigen wachtgelder’. 
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2.3 Huisvesting & facilitair   

 

Doelen en resultaten 

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is leidend geweest voor de planning van het meerjarenonderhoud aan 

de scholen. Op basis van de actuele situatie van het onderhoud zijn geplande onderhoudsactiviteiten 

vervroegd of vertraagd. Om de meerjarenonderhoudsplanning beter te structureren en actualiseren is contact 

opgenomen met het  gespecialiseerd bureau Koeter Advies. In 2021 zal dit bureau een voorstel doen voor een 

totaalopname van alle scholen, m.u.v. de Mariaschool en de Galamaschool, die beide binnen 2 à 3 jaar naar 

nieuwbouw zullen verhuizen. 

Voor de volgende scholen wordt het (meerjaren)onderhoud door een aparte partij uitgevoerd: 

 Gaanderwijs – door de VVE van MFA Gaanderen; 

 Dichterbij – door de beheerstichting Het Kleurrijk; 

 Dynamiek – door de eigenaar van het gebouw, woningbouwvereniging Wonion te Ulft. 

 

Op alle scholen wordt middels de in het najaar van 2019 uitgevoerde RI&E, waarbij de huisvesting is 

meegenomen, gecontroleerd of alle scholen voldoen aan de wet- en regelgeving voor onderhoud en veiligheid. 

Op twee scholen is sprake van een constructiefout: Bernardus heeft betonrot in de vloeren en Het Rondeel 

kampt met lekkages van het dak.  

Op de Bernardus in Keijenborg is sprake van betonrot in de vloeren. Jaarlijkse controles door externe 

deskundigen zorgen ervoor dat we dit nauwgezet kunnen monitoren. Er is overleg met de gemeente 

Bronckhorst over reparaties en vervanging op termijn van de vloeren. De kosten voor onderzoeken en herstel 

van de constructiefout komen ten laste van de gemeente. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar een 

nieuwbouw, waarbij PRO8 zich sterk maakt voor nieuwbouw aan het in ontwikkeling zijnde sportcomplex. 

 

Bij De Pas in Doetinchem is een tweede tijdelijke unit geplaatst om de leerlinggroei op te vangen.  

 

Ontwikkelingen 

Er zijn geen belangrijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken die van 

invloed zijn geweest op het beleid. In oktober 2020 is ter vervanging van de heer H. Laan een nieuwe facilitair 

medewerker benoemd, de heer S. Bossema. De facilitair medewerker G. Gerritsen zal in 2021 zijn 

werkzaamheden beëindigen.  

Er wordt in 2021 een nieuw MJO opgesteld door een extern bureau 

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste 

instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid.  

Toch kunnen we als onderwijsstichting een bijdrage leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

betekent dat we verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, 

klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.  

MVO begint met dat we als stichting deze problemen niet groter maken. We gaan zelfs een stap verder: we 

streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. We houden rekening met de 

maatschappelijke effecten van onze activiteiten. 
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Participatie 

We zetten voor het schoonmaken van de scholen en het uitvoeren van conciërgetaken voor een groot deel 

(meer dan 80%) medewerkers in via de firma Mabeon (maatschappelijk betrokken ondernemen). In dit 

schoonmaakbedrijf uit Doetinchem, in 2006 opgericht samen met SW-bedrijf Wedeo, (nu Laborijn), is het 

streven om arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede arbeidsplek te 

bieden, waar zij hun optimale prestatie kunnen en willen leveren. Om tot de juiste resultaten te komen wordt 

in het bedrijf gewerkt met een mix, bestaande uit arbeidsgehandicapte mensen (die opgeleid worden tot SVS-

vak geschoold schoonmaker) en vakbekwame medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt. Mabeon is PSO 

gecertificeerd is, zodat we via uitbesteding aan Mabeon voldoen aan de eisen die de Participatiewet stelt. 

 

Energie 

• Zonnepanelen 

Eind 2016 zijn op de volgende scholen door KiesZon zonnestroom-systemen geplaatst: De Leer, De Pas, Het 

Rondeel, Octa, Roncalli, St. Bernardus. De systemen op De Pannevogel en Gaanderwijs zijn eigendom van 

PRO8. In onderstaande berekeningen is dit niet meegeteld.  

Op alle scholen is geïnvesteerd in energiezuinige verlichting en zijn slimme meters geplaatst. Voor de 

medewerkers, ouders en kinderen is via goed zichtbare panelen te volgen wat de opbrengsten van de 

zonnepanelen zijn. Het energieverbruik wordt centraal gemonitord.  

 

Opbrengst in 2020: 

 
 

• Elektriciteitsverbruik 

Het verbruik op de scholen valt binnen het gemiddelde verbruik van de basisscholen in Nederland.  

Alleen de Mariabasisschool, de Galamaschool en De Pannevogel springen er in negatieve zin bovenuit.  

Voor de Mariabasisschool en Galamaschool is dit te verklaren uit de ouderdom van de gebouwen. 

Nieuwbouw staat gepland. Voor De Pannevogel is het verbruik opvallend, omdat het een nieuw school-

gebouw betreft met 72 zonnepanelen op het dak. De geavanceerde installaties vragen echter om veel 

elektriciteit. Er is in 2020 onderzocht of uitbreiding van het aantal zonnepanelen zinvol is. Dit zal in 2021 
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uitgevoerd worden. 

Op de scholen met zonnepanelen wordt elektriciteit terug geleverd aan het openbare net. 

 
 

• Gasverbruik 

Ook in het gasverbruik wijken de scholen niet af van de Nederlandse gemiddelden. Uitzondering is de 

Galamaschool. De oorzaak is de slechte isolatiestaat van het gebouw in combinatie met het hoge aantal 

vierkante meters vloeroppervlak.  

 
 

Duurzaamheid 

In samenwerking met de gemeenten zet PRO8 zich in om duurzaamheid hoog op de agenda van het 

huisvestingsoverleg te krijgen. Doel is dat schoolbesturen en de gemeenten gezamenlijk in beeld brengen wat 

de huidige staat van de schoolgebouwen is qua duurzaamheid en wat nodig is om de landelijke klimaat-

doelstellingen van 2030 en 2050 te behalen. De relatie met de integrale huisvestingsplannen (IHP’s) moet 
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sterker dan voorheen gelegd worden. In de gemeente Oude IJsselstreek is een dergelijk traject al gestart, in 

Bronckhorst wordt duurzaamheid een onderdeel van het nieuw te maken IHP. Het IHP van deze gemeente zal 

in 2021 vastgesteld worden. 

 

Afvalverwerking en circulaire economie 

Helaas bieden nog niet alle gemeenten de mogelijkheid het afval gescheiden in diverse containers aan te 

bieden. Daar waar het nog niet mogelijk is zal druk op de gemeenten worden uitgeoefend hun plaatselijke 

verordening zodanig aan te passen, dat gescheiden afvalverwerking mogelijk wordt. Het gebruik van 

wegwerpverpakkingen met drank wordt de komende jaren ontmoedigd, mede door de invoering van 

“waterdagen” en het aanleggen van “join the pipe” watertappunten. Bij vervanging van meubels wordt gezocht 

naar mogelijkheden van hergebruik. Schoolborden en bepaalde meubels worden aan het eind van de 

levensduur niet vernietigd, maar verscheept naar scholen in Gambia via de aan PRO8 gelieerde stichting 

Buganala (www.buganala.nu ).  

 

Gezonde omgeving 

Speelpleinen worden heringericht met de nadruk op spelen en bewegen in een groene omgeving. In 2016 is het 

plein van Octa op basis van de nieuwe concepten “speel-buurtplein” en “natuurlijk spelen” ingericht. Andere 

“groene” pleinen zijn in 2017 en 2018 gerealiseerd: Dynamiek, Bernardus en de St. Jozef.  Er is een start 

gemaakt in 2019 voor de speelterreinen van De Boomgaard en De Pas. Deze zijn in 2020 opgeleverd. Er zijn 

plannen om de  speelterreinen  van Het Rondeel , De Leer , Roncalli en de Pannevogel verder te vergroenen. 

Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies.  

 

Loden waterleidingen 

Vitens is verantwoordelijk voor controle en onderhoud van de leidingen tot aan de watermeter. De PRO8 

onderhoudsdienst heeft, in samenspraak met installatiebedrijf Acel, op de voor 1960 gebouwde scholen ( De 

Boomgaard, St. Jozef, Maria) de waterleidingen vanaf de meter in de kruipruimte en de aansluitingen bij de 

watertapkranen gecontroleerd en er zijn geen loden onderdelen gevonden. Alle leidingen zijn van koper zoals 

het hoort. 

 

 Ventilatie 

In het najaar van 2020 is de regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) bekend gemaakt. In 2021 

zullen door een gespecialiseerd bureau onderzoeken uitgevoerd worden naar  het al dan niet voldoen aan de 

normen voor goede luchtkwaliteit , die in 2021 de basis vormen voor plannen van aanpak en subsidie-

aanvragen via de gemeenten. In het najaar van 2020 is gestart met het monitoren van de luchtkwaliteit op de 

scholen via een op afstand afleesbaar systeem.  

Dynamiek en de nieuwbouwscholen De Pannevogel en Gaanderwijs zijn gebouwd volgens de normen van 

Frisse scholen B. In alle overige gebouwen is de luchtkwaliteit een voortdurende bron van aandacht (en zorg).  

 

Milieu 

Bij het (meerjaren) onderhoud van de schoolgebouwen wordt rekening gehouden met milieuaspecten als 

belasting voor de omgeving (milieuvriendelijke toepassingen), duurzaamheid (langdurige oplossingen 

toepassen), afvalscheiding, zuinig omgaan met materialen. Alle scholen hanteren het zgn. 5 gelijke dagen of het 

continurooster, waardoor er minder verkeersbewegingen (halen en brengen) nodig zijn en dus o.a. minder 

brandstoffen verbruikt worden.  

http://www.buganala.nu/
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2.4 Financieel beleid  

 

Het financiële beleid is najaar 2017 herijkt en vastgesteld. In 2015 is het Risicoprofiel opgesteld en wordt 

jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarcijfers. Zo is het huidige risicoprofiel vastgesteld in 2020. Op basis van 

beide documenten wordt een consistent financieel beleid gevoerd, waarbij mogelijkheden voor nieuwe 

investeringen in het kader van goed onderwijs zijn opgenomen. De te verwachte veranderingen in de financiële 

bekostiging ingaande januari 2023 zal leiden tot aanpassingen in het financieel beleid. 

Er wordt gestreefd naar meer efficiency en kostenbesparing via collectieve inkoop. Dit geldt voor de 

schoolmaterialen, maar ook voor onderhoud van brandblusapparatuur, vuilafvoer, energievoorziening, 

alarminstallaties en dergelijke. Om een goed beeld te krijgen van de vele contracten binnen de stichting, zijn 

alle contracten digitaal in beeld gebracht.  

 

Financiële positie  

Er is een nauwe relatie tussen het te voeren personeelsbeleid, de formatie en het financiële beleid.  

De uitvoering van het financiële beleid vraagt het nauwkeurig in kaart brengen van gegevens. In dit kader is 

binnen PRO8 nadrukkelijk aandacht voor goede kengetallen op leerling- en personeelsniveau. In samenspraak 

met het administratiekantoor (CABO) worden jaarlijks de begrotingen en jaarverslagen opgesteld. PRO8 maakt 

gebruik van verschillende managementinformatiesystemen. Door het gebruik van deze digitale programma’s 

Datapas, SpendCloud en YouForce is elk moment monitoring mogelijk. 

 

Op basis van de kaders vanuit het Risicoprofiel (laatste update oktober 2020) en in relatie tot de genoemde 

analyse heeft PRO8 zicht op de financiële ontwikkelingen. Vervolgens is de vraag of de financiële koers van 

PRO8 bijgesteld moet worden.  

Genoemde evaluaties geven aan, dat PRO8 voldoende financiële ruimte heeft om de komende jaren 

gecontroleerd en verantwoord extra middelen in te zetten ten behoeve van het onderwijs op de scholen. 

 

Ontwikkelingen 

Er is een aantal aspecten waar rekening mee gehouden moet worden:  

a. de komende jaren daalt het leerlingaantal nog steeds al zien we op basis van de prognoses dat die krimp 

gaat afvlakken. In 2020 zijn onder invloed van de coronapandemie meer bewoners naar de Achterhoek 

komen wonen en worden door gemeenten meer bouwplannen gemaakt. De huidige prognoses ( oktober 

2020) geven een jaarlijkse daling van 2 procent. Door goed zicht te houden op de jaarlijkse natuurlijke 

uitstroom van personeel, zijn risico’s in beeld. Het streven is dat de leerlingdaling opgevangen wordt door 

de natuurlijke uitstroom van personeel; 

b. een goede personeelsplanning leidt tot het beheersbaar maken van de financiële stromen. Op grond van 

het leerlingaantal, de personeelsplanning en de resultaten van de begrotingen van 2016 en 2017 heeft 

PRO8 gekozen extra middelen in te zetten ten behoeve van personeel in 2018. De resultaten van 2018 

gaven ruimte voor nog een extra inzet van 5 fte in schooljaar 2019-2020. Deze personeelsleden zijn in de 

reguliere schoolformatie 2020 – 2021 opgenomen. De ruimte in de financiële middelen werd veroorzaakt 

door de plus van de fusiecompensatiemiddelen, die overbleef nadat de betrokken scholen waren 

gefuseerd.  

c. In het kader van preventie en goed werkgeverschap wordt geïnvesteerd in loopbaan- en 

balansvraagstukken van personeel.  Zeven medewerkers hebben in het kader van loopbaanonderzoek en 

employability een loopbaanbegeleidingstraject doorlopen. De uitkomsten hiervan zijn divers, van behoud 
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voor het onderwijs tot uitstroom naar extern.  

Coachingstrajecten gericht op balans in energie en/of  werk-privé hebben in 2020 acht keer plaats-

gevonden. Deze preventieve trajecten zijn gericht op het welbevinden van het personeel. 

d. de te verwachte veranderingen in de financiële bekostiging ingaande januari 2023 zal leiden tot 

aanpassingen in het financieel beleid. Daarnaast worden in augustus 2022 veranderingen verwacht in het 

reglement van het Participatiefonds. De verandering in de bekostiging zal leiden tot veranderingen in het 

financieel beleid. De veranderingen in het reglement van het PF maakt dat de aandacht voor ons personeel 

nog sterker gericht moet zijn op het tijdig inzetten van begeleiding en ondersteuning. 

 

Treasury 

Er is in 2016 een nieuw treasurystatuut opgesteld n.a.v. Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016. Jaarlijks 

wordt het statuut in een vergadering van de raad van toezicht besproken en opnieuw vastgesteld voor een 

jaar. De resultaten van de beleggingsportefeuille worden eveneens jaarlijks in een vergadering van de raad van 

toezicht besproken. 

 

Allocatie middelen 

Alle financiële middelen van PRO8 komen binnen op schoolniveau. Ter financiering van de gezamenlijke kosten 

en het afdichten van de gezamenlijke risico’s is er een herverdeling van middelen van 18% naar het centraal 

budget. Uitwerking hiervan is te lezen in het financieel beleid. Dit beleid is conform alle beleidszaken 

besproken en vastgesteld in de diverse geledingen.  

 

Onderwijsachterstandenmiddelen  

Op basis van CBS schoolscores hebben Dynamiek, Mariabasisschool, Pastoor Galamaschool en De Pas 

onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. Op basis van deze scores worden deze middelen toegekend  

conform het financieel beleid van PRO8 aan de desbetreffende scholen.   

In overleg met teams en MR worden de middelen ingezet om de groepen te verkleinen en/of om extra 

ondersteuning te bieden in de vorm van extra handen met als doel leerlingen optimaal te kunnen 

ondersteunen in hun ontwikkeling.  

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing  

 

Interne risicobeheersingssysteem  

 

Begroting  

In 2017 is het financieel beleid herijkt en op basis daarvan worden meerjarenbegrotingen opgesteld. In de 

meerjarenbegroting wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het Ministerie van OCW zoals zij op dit 

moment bekend zijn, de leerlingenprognoses voor onze scholen en de personeelsontwikkeling.  

Het samenstellen van de begroting voor de komende vijf kalenderjaren vindt plaats in het laatste kwartaal van 

ieder kalenderjaar. De planning is erop gericht dat de schooldirecteuren en de medezeggenschapsorganen 

tijdig worden geïnformeerd over hun (deel)begroting. Het streven is dat het college van bestuur de begroting 

uiterlijk in januari van het eerste begrotingsjaar vaststelt, waarna goedkeuring volgt van de raad van toezicht. 

De concept begroting wordt besproken door het college van bestuur met de schooldirecteuren, in aanwezig-

heid van medewerkers van CABO die zich bezighouden met het samenstellen van de begroting. CABO (directie) 

geeft desgewenst een toelichting op de begroting in de vergadering van de raad van toezicht.  
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Op basis van de schoolbegroting worden direct de effecten van de formatie van het nieuwe schooljaar 

besproken en worden daarover (financiële) afspraken gemaakt. 

Maandrapportages 

Maandelijks, na afloop van ieder maand wordt door CABO een financiële rapportage opgesteld, met daarin het 

exploitatieoverzicht op stichtingsniveau, inclusief een analyse van verschillen ten opzichte van begroting en 

een prognose op stichtingsniveau. De rapportages bevatten tevens de onderliggende deelexploitaties, het 

verloop van relevante balansposten en diverse kengetallen. De rapportages worden desgewenst door 

medewerkers van CABO besproken met de voorzitter van het college van bestuur. 

Kwartaalrapportages 

De kwartaalrapportages worden gedeeld met de raad van toezicht. Waarbij daarnaast de afspraak is dat het 

college van bestuur grote afwijkingen direct zal melden bij de voorzitter van de raad van toezicht. Ten behoeve 

van een adequate budgetbewaking hebben schooldirecties en de voorzitter van het college van bestuur, naast 

de periodieke verslaggeving, dagelijks inzicht in de financiële administratie. Budgetoverschrijdingen dienen te 

worden verantwoord aan en besproken met de voorzitter van het college van bestuur. 

Jaarrekening 

Ieder jaar vóór 1 juli wordt de jaarrekening opgesteld. Deze is voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring, een managementletter en een bestuursverslag. CABO (directie) geeft desgewenst een 

toelichting op de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht. 

Het intern risicosysteem heeft het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Door het gebruik van Datapas zijn er 

duidelijk meer mogelijkheden om direct in control te zijn. Daarnaast zijn korte lijnen binnen het stafbureau,  

CABO en college van bestuur essentieel, zodat indien noodzakelijk direct gestuurd kan worden.  

Bovenstaand beleid vraagt niet om aanpassingen voor het komende jaar. 

Risicoprofiel 

Sinds 2015 maakt PRO8 een risicoprofiel en wordt dit jaarlijks op basis van het laatste financiële jaarverslag 

geactualiseerd. Op basis van deze evaluatie wordt ingeschat óf, hoeveel en op welke wijze middelen extra 

geïnvesteerd kunnen of bezuinigd moeten worden.  

 

PRO8 heeft in het Risicoprofiel omschreven welke risico’s en onzekerheden van invloed zouden kunnen zijn op 

de organisatie.  

 

In 2020 zijn zowel de risico’s als de percentages nog eens tegen het licht gehouden. Een belangrijke 

verandering is dat er naast daling van het leerlingaantal nu ook sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Dat is 

nu opgenomen bij de risico’s. 

In het risicoprofiel staan nu de volgende risico’s vermeld: 

1. daling leerlingenaantal;  

2. personeelsrisico’s (als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, gedwongen mobiliteit, arbeidsconflicten, 

ziektevervanging, interim);  

3. onvolledige indexaties, instabiliteit van de bekostiging, wegvallen overige bijdragen;  

4. rest-risico’s (o.a. kosten remanentie, fusiekosten).  
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Op basis van de terugloop van het aantal leerlingen en het wegvallen van de fusiecompensatiemiddelen blijft 

nauwkeurig monitoren essentieel. De fusiecompensatiemiddelen zijn nu vloeiend in de gehele 

(school)begrotingen opgenomen. 

PRO8 kent weinig bestemmingsreserves.  

In 2020 ontving PRO8 nog een budget vanuit het Samenwerkingsverband Doetinchem van € 217.500,--. Dit 

bedrag is als bestemmingsreserve opgenomen. Enerzijds om de inzet van de gedragswetenschappers bij het 

wegvallen van de extra middelen van de gemeente Montferland te garanderen en anderzijds om ruimte te 

creëren om de vanuit de evaluatie van het beleid Passend Onderwijs innovaties vorm te kunnen geven.  
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3 VERANTWOORDING FINANCIËN  

 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur.  
 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  

 

 

2020 
01-10-2019 

2021 
01-10-2020 

2022 
01-10-2021 

2023 
01-10-2022 

2024 
01-10-2023 

2025 
01-10-2024 

Aantal leerlingen 2720      

Aantal leerlingen incl. Het Timpaan  3131 3085 3029 3013 2970 

 

Personeel ( 2020 zonder Het Timpaan) 

Aantal FTE  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

Bestuur/management  13,03  13,90 13,90 13,70 13,70 13,70 

Onderwijzend personeel  169,62  191,29 181,04 174,94 172,24 170,81 

Ondersteunend personeel  23,45  29,40 27,91 27,91 27,31 27,31 

  

Financiële ruimte   

In onderstaande tabel, ontleend aan de jaarrekeningen 2015 t/m 2019, is de financiële ruimte berekend door 

de totale liquide middelen plus de financiële vaste activa te verminderen met de benodigde financierings-

functie, de benodigde transactiefunctie en de benodigde bufferfunctie van de liquide middelen. Voor een 

nadere onderbouwing van de financiële ruimte verwijzen wij naar het rapport risicoprofiel van oktober 2020. 

 
Balansdatum 31-12 Totaal Financierings Transactie Buffer Financiële 

liquide middelen functie functie functie ruimte 

plus financiële liquide middelen liquide middelen liquide middelen  

vaste activa 5% 4% 10%  

€ € € € € 

2015 werkelijk 5.562.387 1.321.479 825.925 2.147.404 1.267.579 

2016 werkelijk 6.460.654 1.335.500 834.688 2.170.188 2.120.278 

2017 werkelijk 6.725.998 1.352.139 845.087 2.197.227 2.331.545 

2018 werkelijk 5.915.095 1.083.834 903.195 2.348.308 1.579.758 

2019 werkelijk 5.703.639 937.076 749.661 1.874.153 2.142.749 

 

Gezien het grillige verloop van de financiële ruimte is het niet verantwoord om op korte termijn de volledige 

financiële ruimte in te zetten. De inzet van een deel van de financiële ruimte moet in meerjaarlijks perspectief 

worden bezien. Inzet in de vorm van structurele langlopende extra verplichtingen, moeten worden bezien in 

relatie tot de meerjarenbegroting. Verder is het van belang om vooraf te toetsen of, na inzet van een deel van 

de financiële ruimte, nog wordt voldaan aan de streefwaarden van genoemde kengetallen in onderstaande 

tabel. Ook voor 2020 is dit het geval. 
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De financiële ruimte geeft PRO8 de mogelijkheid om het wegvallen van de fusiecompensatiemiddelen beheerst 

op te vangen waarbij voldoende financiële ruimte is voor alle gesignaleerde risico’s.  

In de jaarlijkse meerjarenbegroting is hier nadrukkelijk op geanticipeerd. 

 

Inzet financiële ruimte tot 2020 

Op basis van die financiële ruimte zijn de afgelopen jaren de volgende acties al ingezet:  

a. Inzet van € 400.000 ten behoeve van innovatieprojecten vanaf 2016. Evaluatie leerde dat de trajecten 

vooral ten laste kwamen van personeel of ten laste van afschrijvingen. De totale mogelijke ruimte is niet 

ingezet. Derhalve zijn toen financiële middelen ingezet op andere wijze: 

b. Inzet extra personeel ter versterking van het onderwijs op de scholen. Scholen konden hierdoor extra 

impulsen geven op basis van analyses en evaluatie. Het heeft o.a. geresulteerd in extra groepen ten 

behoeve van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.  

De effecten van deze extra inzet is wisselend. Evaluatie leert dat er een spanningsveld is tussen het werken 

in de eigen groep en in de extra groepen. Scholen zoeken steeds een weg waarbij zoveel mogelijk de 

ondersteuningsvraag van leerlingen in de basisondersteuning vorm gegeven wordt. 

c. Op basis van de financiële resultaten van 2018 is besloten om in schooljaar 2019-2020 nog eens   

4 fte. personeel te binden aan PRO8 voor extra impulsen onderwijsontwikkelingen en het te verwachte 

lerarentekort. 

 

Effecten dalend leerlingaantal en personeelsopbouw 

De komende jaren daalt het leerlingaantal nog steeds, maar veel minder sterk dan in de afgelopen jaren. Door 

de daling van het aantal leerlingen lopen ook de jaarlijkse rijksbijdragen terug. Door goed zicht te houden op de 

jaarlijkse natuurlijke uitstroom van personeel, zijn eventuele risico’s goed in beeld.  

Het streven is dat de leerlingdaling opgevangen wordt door de natuurlijke uitstroom van personeel.  

Jaarlijks wordt nauwkeurig bekeken welk budget er nodig is voor de risico’s op basis van de laatste goed-

gekeurde jaarrekening. Daarmee houden we zicht op de te verwachten ontwikkelingen en anticiperen daarop. 

 

Effecten lerarentekort 

PRO8 zet zich in om te anticiperen op het lerarentekort. Door een goede personeelsplanning, mobiliteit en 

actief inzetten op het inzetten van (jong) nieuw personeel proberen we proactief te anticiperen. De relatie met 

de financiële ruimte is daarbij doorslaggevend.  

In samenwerking met de collega besturen participeert PRO8 op verschillende wijze in de subsidie aanvraag 

Regionaal aanpak lerarentekort (www.lerarentekortoostnederland.nl ). 

 

Effecten bestuurlijke fusie Stichting RK/PC basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl (Het Timpaan) en Stichting 

Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) 

Het onderzoek naar een bestuurlijke fusie tussen beide organisatie heeft geleid tot een bestuurlijke fusie op 

01-01-2021. Tot die tijd waren het twee autonome besturen. De PRO8 begroting van 2021-2025 is gebaseerd 

op het financieel beleid van PRO8.  

   

Effecten Corona-crisis 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.  

De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat 

we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze 

http://www.lerarentekortoostnederland.nl/
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organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en 

naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) 

besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. 

Bovenstaande heeft geleid tot een extra inspanning van alle die betrokken zijn bij de stichting. Voor zover 

mogelijk zijn er in hoofdlijnen geen beleidszaken niet uitgevoerd.  

 

Tijdens de eerste lockdown zijn de eigen PON-poolers minder vaak ingezet. Hetgeen deels terug te zien is in de 

verminderde ontvangsten voor detachering voor de PON-poolers. Vanaf 8 december 2020 zijn de “eigen” 

poolers op de scholen van PRO8 ingezet ter ondersteuning van de noodopvang en het verzorgen van 

onlineonderwijs. Er is in 2020 meer geld uitgegeven aan schoonmaakartikelen (€ 21.800). Op sommige scholen 

zijn meer devices aangeschaft. Deze devices worden nu ingezet in het reguliere onderwijsprogramma. 

In het opstellen van de begroting 2021-2025 zijn geen extra financiële maatregelen voor de pandemie 

uitgewerkt behoudens de reeds toegekende subsidies inhaal – en ondersteuningsprogramma.  

 

Effecten huisvestingontwikkelingen 

In de toekomst zullen de Mariabasisschool en de Pastoor Galamaschool nieuwe huisvesting krijgen in  

’s-Heerenberg. Het streven is dat beide scholen dan zullen fuseren. Naast de fusieschool, zal ook  

OBS ’t Montferland en de kinderopvang in het gebouw gevestigd worden. De gemeente Montferland draagt de 

kosten voor de nieuwbouw. 

 

In Keijenborg vindt een onderzoek plaats naar nieuwbouw, waarin zowel de school als een aantal verenigingen 

van het dorp kunnen gaan samenwerken. De initiatieven liggen voornamelijk bij een werkgroep vanuit het 

dorp, waarbij PRO8 nadrukkelijk heeft aangegeven dit een wenselijke ontwikkeling te vinden gezien de staat 

van het gebouw (betonrot). Zowel de eventuele nieuwbouw als de kosten voortkomend vanuit het betonrot 

komen ten laste van de gemeente Bronckhorst. 

 

Voor de overige scholen van PRO8 geldt dat er onderzoek is naar de ventilatie en wordt een nieuw 

onafhankelijk meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het eerste opgestelde rapport van adviesbureau Koëter 

geeft een goed overzicht, waar vervolgens nog beleidsmatige keuzes van PRO8 in worden verwerkt.  

In het huidige MJOP zijn de huisvestingslasten van Het Timpaan nog niet opgenomen. Ook zijn de scholen  

in ’s-Heerenberg niet meegenomen in de berekening. 

Daarnaast is duidelijk dat er extra uitgaven zullen komen in het kader van ventilatie en duurzaamheid. 

Het eerste rapport van adviesbureau VDK heeft al aangegeven dat er in dat kader extra investeringen te 

verwachten zijn.  

Op basis van bovenstaande wordt de jaarlijkse dotatie vooralsnog niet verlaagd. 

 

3.2 Reservepositie 

Er is veel aandacht voor de reservepositie van schoolbesturen..  

Met ingang van verslagjaar 2021 hanteert de inspectie van het Onderwijs nieuwe signaleringswaarden met 

betrekking tot het normatief eigen vermogen. 

 

Het risicoprofiel van 2020 geeft een ultimo 2019 een financiële ruimte van € 2.142.749 (zie 3.1).  

De berekeningswijze van de inspectie leidt ultimo 2019 tot een normatief eigen vermogen van   
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€ 4.526.585,37 Het mogelijk bovenmatig eigen vermogen is volgens de berekening van de inspectie ultimo 

2019 circa € 3.6 ( miljoen).  

 

PRO8 is van mening dat de financiële ruimte op basis van het rapport risicoprofiel een zuiverder beeld geeft. 

Deze berekening is immers gebaseerd op de risico’s die onderbouwd zijn opgenomen in de bufferfunctie, 

waarbij de aard van de risico’s vereist dat de bufferfunctie in liquide vorm aanwezig is.  

PRO8 kiest voor een verantwoorde inzet van de financiële ruimte in de komende jaren. 

 

In dat kader zijn de volgende keuzes gemaakt: 

a. Voor de begrotingen (2021-2025) is bewust een tekort begroot, zodat PRO8 startend personeel binnen een 

krimpende markt aan zich kan binden (ruim € 1.100.000); 

Dit is terug te zien in de afname van het eigen vermogen in de continuïteitsparagraaf. 

b. Voor drie scholen van PRO8 staat op de komende jaren nieuwbouw op het programma. Dat betekent dat 

er extra kosten zullen zijn voor de inrichting van terreinen van de scholen, het investeren in verduurzaming 

van de nieuwe gebouwen voor zover niet meegenomen in de bouwprijs en het afboeken van de 

boekwaarden van de investeringen van deze scholen. Deze boekwaarden zijn bepaald op 01-01-2023 voor 

een bedrag van € 345.000. 

Voor de inrichting van de speelterreinen en andere kosten die niet meegenomen worden in de bouwprijs 

van de gemeente zoals meerwerk binnen de kaders van de huisvestingsverordeningen en verhuiskosten is 

een bedrag van € 500.000 opgenomen. Dit komt overeen met eerder uitgevoerde huisvestingstrajecten in 

PRO8.  

Meubilair, ICT-netwerk e.d. worden volgens de financiële richtlijnen opgenomen in de afschrijvings-

systematiek. 

c. Er is een voorgenomen besluit genomen om zodra de nieuwe huisvesting voor de scholen in ’s-Heerenberg 

gereed is, de beide scholen te fuseren tot één school. Deze scholen komen niet in aanmerking voor 

fusiecompensatiemiddelen gezien het aantal leerlingen. Er moeten extra middelen ingezet worden om de 

formatie in personeel en financieel opzicht te laten harmoniseren. Voor zover mogelijk zal voorafgaand aan 

de fusiedatum hierop geanticipeerd worden. 

d. In de MJOP-voorziening onderhoud zijn twee scholen (Pastoor Galamaschool en de Mariabasisschool) niet 

meer opgenomen in de boordeling. Voor beide scholen vraagt het onderhoud veel aandacht. Er wordt 

daarom alleen gewerkt met het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van veiligheid en hygiëne en het 

uitvoeren van optische verbeteringen. Tegelijkertijd is de wetenschap dat er extra kosten niet uit te sluiten 

zijn voor dak reparaties, verwarming en schilderwerk. 

e. Een belangrijk aandachtspunt vanuit de Covid-pandemie is de ventilatie in de scholen.  

Op dit moment wordt er nader onderzoek uitgevoerd in die scholen waar op basis van de ventilatie-

waarden dit noodzakelijk is. Duidelijk is dat gemeenten geen financiële ruimte hebben om bij te dragen in 

de SUVIS-regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen).  

Het is op dit moment wel duidelijk dat PRO8 zal moeten gaan investeren in de verbetering van de ventilatie 

van een aantal scholen. Het is evenwel nog onduidelijk over welk bedrag we spreken. 

f. In 2021 zal het eigen vermogen van Het Timpaan worden toegevoegd aan het eigen vermogen van PRO8. 

Op  basis van de jaarverslagen van Het Timpaan en PRO8 zal getoetst moeten worden of met de 

inachtneming van bovenstaande punten en met de inzet van de financiële ruimte, nog voldaan wordt aan 

de streefwaarden voor liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en huisvestingsratio.  
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De uitwerking van bovenstaande keuzes maakt dat de reserves van PRO8 zullen verminderen, maar dat er 

voldoende ruimte is om eventuele risico’s zoals vermeld in ons Risicoprofiel te dragen. 

 

Daar moet bij gesteld worden dat instabiliteit in de bekostiging het zeer lastig maakt voor schoolbesturen om 

planmatig financieel handelen om te zetten in beleid voor onderwijs, personeel of in de huisvesting. 

Terugkijkend op 2020 zijn in dat jaar nog nooit zoveel incidentele middelen in de vorm van subsidies of extra 

uitkeringen toegekend aan het onderwijs / PRO8. De opgestelde begroting van 2020 was uitgegaan van een 

tekort. De incidentele middelen laten opnieuw een positieve afwijking zien van de begroting. 

De aangekondigde middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs kunnen opnieuw leiden tot een 

verhoging van het eigen vermogen. Het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs op basis van goed 

doordachte plannen in relatie tot beschikbaar personeel om te komen tot duurzame en structurele 

veranderingen zal een grote uitdaging zijn.   
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3.3 Continuïteitsparagraaf   

 

 


