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1 INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek ‘PRO8’, gevestigd te 

Doetinchem. 

 

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 kan op diverse niveaus binnen en buiten 

onze organisatie onderwerp van gesprek zijn om dit doel te bereiken. 

 

 

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

 

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

(RvT).  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt het verslag in haar vergadering van 20 

juni 2019. 

 

 

 

Doetinchem, mei 2019 

 

 

L.P.M. Hermsen 

Voorzitter college van bestuur 
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2 BESTUUR EN 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 2768 kinderen (peildatum 1-10-

2018).  

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

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

 

 

2.1 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 de naam gewijzigd 

is 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. 

 

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

 

 

 
 

 

 

2.3 Bestuurssamenstelling 

 

Het college van bestuur bestaat uit één lid. 
 

 

 

 

2.4 Voorzitter college van bestuur 

 

De voorzitter van het college van bestuur werkt vanuit het bestuursbureau aan de Lohmanlaan 23 te 
Doetinchem. Zij wordt bijgestaan door managementassistent B. Nijenhuijs, een beleidsmedewerker 
(passend) onderwijs Drs. P. van Megen en een hoofd P&O, J. Scherpenkate. De heer Laan en de heer 
Gerritsen dragen als projectleiders facilitaire zaken en veiligheidscoördinatoren de zorg voor bouw, verbouw 
en onderhoud van de scholen, verhuur van leegstaande ruimten, uitvoering veiligheidsbeleid, energie-
inkoop, de advisering rond planning en uitvoering van het gebouw-onderhoud en houden hierover, indien 
relevant, contact met de gemeenten. 
Voor extra ondersteuning op financieel gebied wordt gebruik gemaakt van de diensten van de CABO in de 
persoon van de heer M. Besselink (4 uren per week).  

Naam Functie 

L.P.M. Hermsen Voorzitter college van bestuur 
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2.5 Overzicht scholen 

 

brin School 
 

directeur Adres 
 

 Contact 

03TA Basisschool St. 
Bernardus 
 

Marloes Geurtzen 
 

St. Bernardusstraat 2 
7256 AP  Keijenborg 
 

Tel. 
Email 
Website 

0575-461820 
info@bernardusschoolkeijenborg.nl  
www.bernardusschoolkeijenborg.nl  

07BT Basisschool De 
Boomgaard 
 

Remko Brinkhuis 
 

Langestraat 14 
7047 AP  Braamt 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-651637 
info@bsdeboomgaardbraamt.nl  
www.bsdeboomgaardbraamt.nl 

27JK Basisschool 
Dichterbij 
 
 

Meike Nusselder 
 

Willy Brandtplein 6 
7007 LA  Doetinchem 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-382850 
info@bsdichterbij.nl  
www.bsdichterbij.nl  

07SZ Basisschool 
Dynamiek 

Wil van Empelen Borgsche Rieten 15 g 
7061 ZM  Terborg 
 

Tel. 
Email 
Website 

0315-324907 
info@bsdynamiek.nl  
www.bsdynamiek.nl  

03TR Basisschool 
Gaanderwijs 
 

Jac Linders 
 
 

Pelgrimstraat 59c 
7011 BJ Gaanderen 

Tel. 
Email 
Website 

0315-325767 
Info.gaanderwijs@pro8.nu   
www.gaanderwijs.nl  

15GV Pastoor 
Galamaschool 
 

Margo Oudendijk De Bongerd 22 
7041 GL   ’s-Heerenberg 

Tel. 
Email 
Website 

0314-661485 
galamaschool@galamaschool.nl 
www.galamaschool.nl 

15BY St. Jozefschool 
 

Marieke Fielt (tot 
31-7-2018) en 
Remko Brinkhuis 
(vanaf 1-8-2018) 

Molenweg 2 
7045 AG  Azewijn 
 

Tel 
Email 
Website 

0314-651527 
info@jozefazewijn.nl 
www.jozefazewijn.nl 

05BR Basisschool De 
Leer 
 
 

Petra Berentsen 
(tot 31-7-2018) en 
Arjan Boll (vanaf 1-
8-2018) 

St. Michielsstraat 6 
7255 AP  Hengelo Gld 

Tel. 
Email 
Website 

0575-461715 
info@basisschooldeleer.nl  
www.basisschooldeleer.nl 

15BZ Mariabasisscho
ol 
 

Henk Wijnholts 
 

Schoolstraat 2 
7041 ZM  ’s-Heerenberg 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-661863 
info@mbschool.nl 
www.mbschool.nl 

10OC Basisschool 
Octa  
 

Marca van Empelen Lavendelveld 23 
7006 SM  Doetinchem 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-326807 
info@octa.nu 
www.octa.nu 

05DK 
 
 

Basisschool De 
Pannevogel 

José van Hal Prins Bernhardlaan 5a 
7221 BA  Steenderen 

Tel. 
Email 
Website 

0575-451357 
info@depannevogel.nl 
www.depannevolgel.nl 

12KE Montessorischo
ol De Pas 
 
 

Stofke Striekwold 
 

Prins Hendrikstraat 32 
7001 GL  Doetinchem 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-330085 
info@montessorischooldepas.nl  
www.montessorischooldepas.nl 

03TG Roncallischool 
 

Hans Varenhout  
(tot 31-7-2018) en 
Arjen Stapelbroek 
(vanaf 1-8-2018) 

Padevoortseallee 21 
7038 AL  Zeddam 
 

Tel. 
Email 
Website 

0314-651530 
info@roncalli.nl  
www.roncalli.nl 

07WK Basisschool Het 
Rondeel 
 

Marieke Fielt Schoolstraat 29 
7037 AS  Beek 
 

Tel. 
Email 
Website 

0316-531453 
info@het-rondeel.nl 
www.het-rondeel.nl 
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2.6 Medezeggenschap 

 

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

de GMR benoemd (veertien leden). Het is geen vanzelfsprekendheid dat het lid van de GMR ook lid is van 

een MR. De voorzitter college van bestuur voert het overleg met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad, de schooldirecteuren voeren het overleg met de medezeggenschapsraden.  

De GMR heeft in 2018 zeven keer vergaderd. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de RvT geweest 

De belangrijkste thema's zijn geweest: financiën (begroting en risicoprofiel), krimp van leerlingaantallen en 

de gevolgen daarvan (scholenfusies, plaatsingsbeleid), eigen risicodragerschap, duurzame inzetbaarheid, 

bestuursformatieplan met werkdrukmiddelen, stagebeleid en (sociale) veiligheid. 

 

2.7 Meldplicht datalekken en invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG / IBP) 

 

Met de invoering van AVG/IBP is de aandacht verscherpt op het omgaan met privacygegevens. Zeker binnen 

een onderwijsstichting vraag dit om nauwkeurig handelen. Binnen PRO8 bereiden de beleidsmedewerker 

(passend) onderwijs en de ICT-medewerker het beleid voor in het kader van AVG/IBP. Het voorgestelde 

beleid wordt nadat het in diverse werkgroepen en geledingen besproken is geïmplementeerd. Er wordt 

gewerkt volgens de lijn van de PO-raad en Kennisnet.  

Beide personeelsleden zijn in gezamenlijkheid Functionaris Gegevensbescherming tot uiterlijk 01-01-2022. 

Binnen de scholen zullen de medewerkers bewust en gericht hun handelen in overeenstemming moeten 

brengen met de aspecten vanuit AVG.   

Er heeft in 2018 geen datalek plaatsgevonden. 

 

2.8  Leerkringen 

 

Binnen de stichting zijn diverse leerkringen actief. 

a. 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. 

b. 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. 

c. Leerkringen voor gedragsspecialisten, het jonge kind, ICT-coördinatoren, beeldcoaches, 

bouwcoördinatoren en specialisten hoogbegaafdheid. 

De leerkringen maken jaarlijks een planning van activiteiten en ontwikkelpunten. Op deze wijze leren zij 

van en met elkaar en vindt er externe professionalisering plaats. 
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2.9 Externe organisaties 

 

PRO8 wil een betrouwbare partner zijn voor belanghebbende organisaties. Vanuit die visie wil het in 

samenwerking met partners in de regio het onderwijs versterken. 

 

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. Het samenwerkingsverband geeft organisaties in hoge mate eigen 

autonomie in het vormgeven van passend onderwijs. Jaarlijks wordt in een bestuursgesprek verantwoording 

afgelegd over  de realisering van de doelen van het swv (zie bijlage 1). Het samenwerkingsverband voert een 

financieel beleid, waardoor stichtingen dit beleid zelf kunnen financieren.  

De voorzitter 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. 

 

Hoogbegaafdheid Breinbaas 

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zes stichtingen (Laetareschool Kilder, Het Timpaan 

Wehl, Ludger College, Ulenhof College, Isala ( Almende Collega) en PRO8) voert regie over de activiteiten van 

deze stichtingen betreffende onderwijsvoorzieningen voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de regio 

(project “Breinbaas”). Daarnaast is er een vertegenwoordiger vanuit Iselinge actief binnen de werkgroep.  

De voorzitter college van bestuur participeert in dit overleg.  

 

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. 

De voorzitter college van bestuur participeert actief in de overleggroep algemeen directeuren en de 

Regiegroep.  

 

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.  
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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, algemeen 

directeurenoverleg Achterhoek en Playing for Success Oost Gelderland. Er zijn samenwerkingsactiviteiten 

(o.a. scholing) met andere stichtingen/scholen voor primair onderwijs.  

 

Playing for Success Oost-Gelderland 

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

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

onderpresterende kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Het zijn leerlingen, die een 

extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied bijvoorbeeld doordat 

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.  

Het aantal deelnemende kinderen vanuit PRO8 was in 2018 28. 

PRO8 betaalt de deelname uit de middelen Passend Onderwijs. 

 

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. 

 

 

 

 

Dynamiek techniekles  
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2.10 Buganala Gambia 

 

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, dat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.buganala.nu 
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3 VISIE 

 

3.1 Missie en Visie Stichting Primair Onderwijs Achterhoek 

 
 

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 
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3.2 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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Pijlers en verdraaide organisatie 

 

3.3.1 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! 
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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. 

 

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.   

 

3.3.2 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”. 

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

het uitgangspunt zijn van ons handelen. 
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3.4 Visie demografische ontwikkelingen 

 

PRO8 heeft een aantal gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan zij haar visie op de 

effecten van de demografische ontwikkelingen heeft vormgegeven.  

 

Uitgangspunten 

PRO8 stelt dat een constante goede kwaliteit van het onderwijs bovenaan moet staan. 

PRO8 streeft naar een evenwichtige spreiding van basisscholen in de regio. De samenwerking met andere 

schoolbesturen in hetzelfde voedingsgebied wordt geïntensiveerd op basis van deelafspraken. 

Het beleid is er op gericht in dorpen en stadswijken van Doetinchem door middel van fusies scholen van 

behoorlijke omvang te vormen. 

In de nieuw te bouwen scholen worden vanaf het begin partners, zoals kinderopvang en dergelijke bij de 

opzet betrokken.  

 

Jaarlijks wordt het beleidsplan “Krimpen met perspectief” geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwste 

kengetallen en ontwikkelingen.  

        
 
 

 
 

 

De Boogaard 
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4 LEERLINGEN 

 

PRO 8 stelt zich tot doel goed primair onderwijs te geven.  

Een van de voorwaarden om kinderen goed onderwijs te geven is dat ze kunnen 

opgroeien in een veilige uitdagende kindvriendelijke omgeving. 

 

In tijden van krimp is het nauwkeurig volgen en anticiperen op de ontwikkelingen 

van leerlingaantallen essentieel. De cijfers zijn de basis voor het te voeren beleid. 

 

 

4.1 Leerlingaantallen 

 

Leerlinggegevens    

 

 

 

4.2 Ontwikkelingen en prognose 

 

De Achterhoek is een regio die sneller dan gemiddeld vergrijst. Het aantal leerlingen in de regio is tussen 

2011 en 2015 met 12,1% afgenomen (landelijk 5%). Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de scholen, 

maar ook voor de huizenbouw en het voorzieningenniveau voornamelijk in de kleine kernen. 

Volgens de nieuwste prognoses van MOOZ zal het leerlingenaantal in PRO8 minder snel dalen dan 

aanvankelijk voorspeld. De oorzaak ligt in het feit dat er diverse fusies hebben plaatsgevonden en omdat 

er in buurten en wijken nu wel meer leerlingen komen, maar er geen nieuwe scholen worden gebouwd.  

Het aantal leerlingen was op de teldatum 01-10-2018 in totaal 61 leerlingen lager dan op 01-10-2017.  

Hierdoor telde de stichting op 1 oktober 2018: 2768 leerlingen.  
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Vanwege de krimp vindt een verschuiving in de verhouding jongste/oudste kinderen plaats. Doordat het 

aantal jongste kinderen (4-7 jaar) afneemt, neemt ook de bekostiging meer af, omdat de bekostiging voor 

deze groep hoger is dan voor de oudste kinderen. De krimp op de scholen ontstaat voornamelijk door 

uitstroom van grote(re) groepen en een geringe(re) instroom in de onderbouw. 

 

Binnen PRO8 zijn de afgelopen jaren op diverse scholen kinderen van nieuwkomers gekomen. PRO8 heeft in 

het kader hiervan beleid ontwikkeld en ter ondersteuning een collega de specifieke taak gegeven zich hierin 

te specialiseren. Doel is deze leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren en te integreren in de 

omgeving.  

De instroom van het aantal kinderen van nieuwkomers neemt af.  

In 2018 is de ondersteuning aan deze leerlingen o.a. uitgevoerd door een collega op basis van payroll. Het 

benoemen op payroll is duurder, maar heeft als voordeel, dat het dienstverband gemakkelijk beëindigd 

kunnen worden. Personeelsleden op basis van een payroll worden binnen PRO8 ingezet binnen de CAO PO 

en hebben daarom dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het dienstverband is m.i.v. 31-12-2018 beëindigd.  
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5 PERSONEEL 

 

In een professionele cultuur worden medewerkers gestimuleerd zich te ontwikkelen ten gunste van de eigen 

ontwikkeling én ten gunste van de schoolontwikkeling. In kalenderjaar 2018 zijn op diverse personele 

terreinen ontwikkelingen in gang gezet. PRO8 wil zijn medewerkers zoveel mogelijk preventief begeleiden 

i.p.v. curatief.  

 

Op basis van deze gedachte zijn de volgende acties uitgevoerd in 2018.  

a. Gesprekken met de directies over medewerkers op basis van gezondheid, gekwalificeerd zijn en 

gemotiveerd zijn (Vitaliteitsgesprekken). Vervolgacties worden met de medewerkers in gang gezet. 

b. Een QuickScan welzijn personeel in het kader van de RI&E.  

c. Workshops in het kader van duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers. Hiervoor is een subsidie 

aangevraagd bij het vervangingsfonds. 

d. Versterkte aandacht voor het begeleiden van personeel in situaties van ziekte. Hetgeen geleid heeft tot 

een daling van het verzuimcijfer. 

e. Assessments en vervolgstappen voor potentiële kandidaten voor andere taken in de organisatie zoals een 

leidinggevende functie of de taak als intern begeleider. 

f. Vormgeving van een nieuwe HRM-ontwikkelingslijn voor de medewerkers (gesprekkencyclus).  

De implementatie vindt plaats in 2019. 

g. Voorbereiding implementatie nieuwe CAO en werkverdelingsplan.  

 

5.1 Natuurlijk verloop en ontwikkeling leerlingenaantal 

 

Op basis van de prognoses was een daling van het aantal leerlingen 

verwacht van 84. In tegenstelling tot de prognoses was de daling in 2018 

61 leerlingen.  

Door de uitstroom vanwege verminderd functioneren, uitstroom via 

natuurlijk verloop (verlagen van de werktijdfactoren na bijvoorbeeld 

bevallingsverlof, vertrek, pensioen) en de inzet van de werkdrukmiddelen 

ontstond er formatieruimte.  

 

Voor de komende jaren is op basis van de eigen prognose (tot en met 2021) te verwachten dat we een 

terugloop hebben van 178 leerlingen.  

In diezelfde jaren vindt er op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd een uitstroom plaats van  

3,4 fte. In de jaren na 2021 is de natuurlijke uitstroom van personeel op basis van de AOW-leeftijd elk jaar 

gemiddeld 4 fte. 

 

5.2 Samenstelling personeel (peildatum 31-12-2018) 

 

PRO8 maakt deel uit van het PON. Personeelsleden die in de flexpool werken, worden administratief 

benoemd bij de aangesloten besturen en zijn dus opgenomen in gegevens van 31-12-2018. Voor PRO8 was 

dat op  
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Personeelssterkte  per arbeidsrelatie 
 

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime 

Vast Aantal Personen 268 75 193 

  Bezetting (wtf) 190,0053 74,2429 115,7624 

Tijdelijk Aantal Personen 49 14 35 

  Bezetting (wtf) 22,6797 10,7571 11,9226 

 

Ten opzichte van 31-12-2017 is het aantal fte met ruim 14 fte toegenomen. Dat heeft te maken met de extra 

middelen die zijn ingezet voor de 5 fte. (Personeel dat ingezet is ten behoeve van het versterken van de 

kwaliteit  op de scholen) en het in dienst nemen van extra personeel op basis van de werkdruk middelen. 

Een vierde van het personeelsbestand werkt fulltime.  

 

Personeelssterkte per geslacht 2018  
   

Geslacht Totaal Fulltime Parttime 

Vrouw Aantal Personen 251 51 200 

  Bezetting (wtf) 172,5566     

Man Aantal Personen 43 34 9 

  Bezetting (wtf) 40,1284     

 

Het aantal mannen binnen de organisatie is net als in andere onderwijsorganisaties laag. 

 

Personeelssterkte per leeftijdscategorie 
 
  Totaal 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 >= 65 

Aantal Personen 294 9 22 34 55 41 24 30 33 39 7 

Bezetting (wtf) 212,6850 7,6000 18,7000 25,3432 37,9454 27,2751 16,0650 22,3748 23,4071 29,0569 4,9175 

 

In het afgelopen jaar zijn er acht jonge collega’s komen werken bij de organisatie. De komende 5 jaren 

stromen 46 collega’s uit, die samen staan voor bijna 35 fte. Reden waarom PRO8 zich zowel intern als op 

PON-niveau bezig houdt met de planvorming in het kader van het lerarentekort als de aanwas van nieuw 

personeel binnen PRO8.  

 
Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

L10 157 111,4992 66,03 

L11 76 57,3615 33,97 

Totaal 233 168,8607 100,00 

 
In augustus 2018 zijn in het kader van de nieuwe cao 2018-2019 alle leraren verplaatst in de L10 en L11 

schaal. Op basis van bovenstaande cijfers blijkt dat 50% van onze leraren in de L11 schaal is geplaatst. 



Bestuursverslag

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ACHTERHOEK blad 24

5.3 Arbo- en verzuimbeleid 

 

Over het arbobeleid kan het volgende gezegd worden: 

a. het veiligheidsbeleid is gedurende het kalenderjaar geëvalueerd en aangepast. De uiteindelijke 

vaststelling heeft plaatsgevonden februari 2019; 

b. in het kader van het arbobeleid zijn in het najaar 2018 op alle scholen een RI&E afgenomen en een 

medewerkertevredenheidsonderzoek. De evaluaties van de RI&E vonden plaats in januari 2019. Het 

leverde in ieder geval de constatering op dat de werkzaamheden in het kader van het arbobeleid 

uitgevoerd worden. Het beleidsplan wordt in 2019 aangescherpt; 

c. op alle scholen worden jaarlijks ontruimingsoefeningen uitgevoerd, gekoppeld aan brandpreventie- en 

EHBO trainingen van de teams. 

 

5.3.1 Ziekteverzuim 
 

In 2016 is nieuw ziekteverzuimbeleid vastgesteld. Aansluitend is het onderzoek gestart naar 

eigenrisicodrager. Een traject dat in samenwerking met de verschillende geledingen heeft plaatsgevonden 

en geleid heeft tot een sterker bewustzijn van de noodzaak van het implementeren van het 

ziekteverzuimbeleid en tot een beter anticiperen op zowel preventieve als curatieve begeleiding van 

personeel. Dit bewustzijn heeft een verlaging van het verzuim als effect gehad.  

Oktober 2017 heeft de GMR ingestemd met het eigenrisicodragermodel en m.i.v. 2018 is PRO8 

eigenrisicodrager voor het ziekteverzuim geworden. In 2018 is het ziekteverzuimcijfer gedaald ondanks de 

langdurige griepperiode in het voorjaar van 2018. Van belang blijft de continue aandacht voor het personeel.  

 
Verzuimpercentage per maand  
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Verzuim    
Gemiddeld 

2018 
Gemiddeld 

2017 

Verz.perc.   4,56 5,93 

Verz. perc. t/m 1 jr  3,63 3,91 

Verz. perc. 1-2 jr  0,94 2,21 

Gem. verz. duur (dgn.)  26,42 45,95 

Meldingsfrequentie  0,71 0,66 

Perc. nulverzuim WTF  50,81 55,56 

Perc. nulverzuim mdw.  61,19 65,77 

Aantal medewerkers  298,92 297,67 

 
5.4 Vertrekregelingen 
 

Bij disfunctioneren wordt ontslag bevorderd met inzet van een ontslagvergoeding, al dan niet met 

wederzijds goedvinden. In 2018 is hier gebruik van gemaakt door 5 medewerkers.  

 
5.5 Personeelsbeleid – voormalig functiemix 
 

In 2010 is een begin gemaakt met de realisatie van de functiemix. De toenmalige streefcijfers zijn niet 

gehaald. De nieuwe cao 2018-2019 maakte een eind aan de functiemix. Medewerkers die voorheen in de LB-

schaal geplaatst zijn in de L11 schaal geplaatst. Medewerkers voorheen in de LA-schaal zijn in de L10 schaal 

geplaatst. De nieuwe schalen zijn gebaseerd op nieuwe functieomschrijvingen, die binnen PRO8 besproken 

zijn met de medewerkers.  
 

5.6 Klachtenregeling 
 

Er is een jaarlijks overleg met de extern vertrouwenspersoon en elke twee jaar is er een bijeenkomst met de 

intern vertrouwenspersonen van de scholen. In de jaarlijkse verslaggeving van de afhandeling van de 

klachten bleek dat de extern vertrouwenspersoon, Yvonne Kamsma (IJsselgroep), in drie situaties is 

geraadpleegd. Geen van deze contacten heeft geleid tot een formele klacht.  
 

5.7 Professionalisering 
 

Professionalisering binnen PRO8 is gericht op het versterken van het vakmanschap van de medewerkers.  

PRO8 wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door leraren, teams en directies te professionaliseren, 

waarbij scholing één van de mogelijkheden is. In het kader van de CAO PO 2018-2019 vinden jaarlijks 

voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de gesprekken plaats met de medewerkers voor de inzet van de 

professionaliseringsuren en de uren duurzame inzetbaarheid in relatie tot de persoonlijke- en 

schoolontwikkeling. Vervolgens vindt een inventarisatie plaats zodat door samenwerking een efficiëntere en 

effectievere planning van de gewenste scholing, zowel op stichtings-, team- als individueel niveau 

plaatsvindt.  

De middelen van de prestatiebox worden volledig ingezet voor de professionalisering.  

Er wordt op alle scholen gewezen op de mogelijkheden van de “Lerarenbeurs”. 
 

5.8 Detachering 
 

Binnen PRO8 zijn drie personeelsleden gedetacheerd bij collega schoolbesturen (1,2 fte). Detacheringen 

gelden in principe voor één jaar. 
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6 ONDERWIJS EN KWALITEIT 

 

PRO8 wil de kwaliteit in onderwijs en leren bevorderen, vanuit een professionele en veilige 

onderwijsomgeving in een lerende organisatie (leren met, door en van elkaar).  

De onderwijsvisie zoals beschreven in 3.1. is in 2017 nader uitgewerkt in strategische speerpunten. In 2019 

vindt een herijking plaats in het kader van de nieuwe schoolplanperiode. 

 

6.1 Identiteit 

 

PRO8 is een stichting met als doel het in stand houden van katholiek en algemeen-bijzonder onderwijs in de 

regio Achterhoek. Elke school bepaalt zelf welke identiteit uitgedragen wordt: katholiek of algemeen-

bijzonder. Een schooldirecteur kan een wijziging aanvragen als er voldoende steun vanuit de school is: 80% 

van alle teamleden, 80% van alle (geënquêteerde) ouders en instemming van de meerderheid van de MR. 

Fusiescholen krijgen per definitie een algemeen-bijzonder karakter, omdat het streven van de fusiepartners 

is op lange termijn te komen tot één sterke school in groot dorp, stadswijk of wijk, die toegankelijk is voor 

alle kinderen uit dat dorp of die wijk. 

 

6.2 Ontwikkeling op de scholen   

 

Op de scholen wordt voortdurend gewerkt aan het op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs.  

In dit proces botst soms een aantal facetten, waardoor het veel inspanning en motivatie vraagt om de 

gevraagde kwaliteitsslagen te maken. We denken hierbij aan de krimp, de uitstroom van collega's, de 

kleiner wordende scholen, de maatschappelijke druk om hogere opbrengsten te leveren en een breder 

aanbod aan te bieden, de veranderende wensen van ouders, de teruglopende bekostiging en het 

lerarentekort. 

De scholen monitoren in toenemende mate hun opbrengsten via trendanalyses van toetsresultaten. 

Professionalisering, zowel de persoonlijke als de team professionalisering, is in sterkere mate gekoppeld 

aan de schoolontwikkeling. 

 

Bernardusschool Keijenborg 

M.i.v. 1 januari 2018 is een nieuwe directeur, Marloes Geurtzen als directeur gestart op de Bernardusschool 

te Keijenborg. De  onderwijskundige ontwikkelingen zijn voortgezet, waarbij er aandacht is voor het bieden 

een breed leerstof aanbod ( Kunstkr8) en het op maat begeleiden van de leerlingen. Ondanks het feit dat het 

leerlingaantal een daling laat zien de komende jaren is er een initiatief vanuit verschillende verenigen in het 

dorp om te komen tot een multifunctionele accommodatie. PRO8 heeft aangegeven hierin positief te staan 

en heeft haar medewerking toegezegd binnen de voor haar geldende kaders. 
 

De Boomgaard Braamt 

De Boomgaard heeft te maken met een instroom van leerlingen vanuit een recent gebouwde wijk.  

Hierdoor stabiliseert het leerlingenaantal zich. Inhoudelijk heeft de school zich met name gericht op de 
wereld oriënterende vakken, het actief betrekken van ouders bij het onderwijsproces en het versterken van 
de sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen. De school werkt nauw samen met de peuterspeelzaal 
Het Brummeltje, die in hetzelfde pand gehuisvest is. M.i.v. 1 augustus 2018 is de directeur van de school, 
Remko Brinkhuis, ook directeur van de St. Jozefschool te Azewijn. 
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BS Dichterbij Doetinchem 

Het beheer van Kleurrijk is in 2012 door de gemeente overgedragen aan een beheerstichting, waarin de 

stichtingen IJsselgraaf, Gelderveste, PRO8 en de gemeente participeren. In 2017 is een nader overleg 

gestart om de knelpunten (o.a. structuur beheersstichting en huisvestingsonderwerpen)te onderzoeken 

en in gezamenlijkheid het hoofd te bieden. Tijdens het onderzoek kwamen diverse knelpunten aan het 

licht, waardoor er nog geen heldere structuur en oplossingen gevonden zijn voor Kleurrijk. Met hulp van 

een extern adviesbureau wordt een oplossing verwacht medio 2019. 

Dichterbij is in 2017 opgeknapt aan de binnenkant, zowel qua schilderwerk en nieuwe vloeren, als de 

aanschaf van nieuwe meubels in het kader van samenwerken. De onderwijskundige ontwikkeling van de 

school verloopt volgens plan, hetgeen heeft geleid tot het formeren van een “Leer Zo” groep. In deze 

groep krijgen leerlingen op basis van pedagogische en/of didactische vragen gedurende een aantal 

momenten per week extra ondersteuning.  

De wijk Wijnbergen is inmiddels opgeleverd, waardoor het leerlingaantal op zijn minst stabiliseert, maar 

waarschijnlijk een groei laat zien.   

 

BS Dynamiek Terborg 

Dynamiek is gevestigd in het multifunctionele Kulturhus De Rietborgh, 

waardoor gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de partners. Het 

team versterkt o.l.v. de directeur de samenwerking met de partners in het 

Kulturhus.  

De school kent een uitdaging in het relatief hoge aantal kinderen met een taal-

achterstand. Voor de kinderen van de groepen 2 en 3 is in het kader hiervan 

een schakelklas. De schakelklas in Dynamiek is een initiatief van de gemeente 

Oude IJsselstreek die zij betaalt op basis van de 

onderwijsachterstandsmiddelen. 

De kinderen krijgen op deze wijze extra taalonderwijs waarbij de nadruk ligt op 

de woordenschat en het begrijpen van de taal. Daarnaast faciliteert de 

gemeente een pilot Schoolmaatschappelijk Werk op Dynamiek. De intentie van de gemeente is deze 

hulpverlening voor kinderen, ouders en school om te zetten in definitief beleid en zelfs het aantal uren uit 

te bereiden. 

In de school is veel aandacht voor de leeropbrengsten, naast de specifieke aandacht voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het vernieuwde plein geeft leerlingen de mogelijkheid om 

volop actief te spelen.  Het leerlingaantal laat een daling zien. 

 

Gaanderwijs Gaanderen 

1 augustus 2017 startte Gaanderwijs, fusieschool van de Augustinusschool en de St. Martinusschool in 

Gaanderen. Het nieuwe gebouw, gelegen naast sporthal De Pol en gebouwd in goede samenwerking 

met de partner VVG, is een multifunctionele accommodatie waarin veel activiteiten voor Gaanderen 

plaatsvinden. In de Pol vindt de kinderopvang en de BSO plaats.  

Het team van Gaanderwijs heeft zich in 2018 gericht op het samen school zijn in de nieuwe locatie met 

daarbij aandacht voor de drie pijlers (Basis op orde, Vreedzame school en OGO (Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs)).  

Daarnaast heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor de directiewissel. Directeur Jac Linders en adjunct-

directeur Marianne Onstein hebben beiden besloten gebruik te gaan maken van hun pensioen. De nieuwe 

directeur Ruud Leuverink zal samen met het team de ontwikkeling binnen de school en de verbinding met 

Gaanderen verder vorm geven. 
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St. Jozefschool Azewijn 

De St. Jozefschool heeft in augustus 2016 een kanteling aangebracht in haar onderwijs. Door het dalend 

leerlingaantal, waren drievoudige combinatiegroepen gevormd. De school is gaan werken met het 

versterken van het onderwijs door het inzetten van specialisten op de diverse primaire vakken en het 

invoeren van “Kernconcepten” voor de wereldoriënterende vakken. De ingezette verandering heeft geleid 

tot een duidelijke kwaliteitsslag, echter niet tot de gewenst resultaten op de eindtoetsen. De 

eindopbrengsten in 2018 waren voor het derde jaar op rij onder de ondergrens van de scholengroep waar 

deze school toe behoort. De inspectie heeft opnieuw een onderzoek uitgevoerd in november 2018. Zij 

heeft de school op basis van de eindopbrengsten als onvoldoende beoordeeld. De overige aspecten 

onderzocht door de inspectie zijn als voldoende beoordeeld. In 2019 zal een nieuw bezoek gebracht 

worden door de inspectie.  

M.i.v. 01-08-2018 is Remko Brinkhuis directeur van zowel de St. Jozefschool als De Boomgaard te Braamt.  

 

Daltonbasisschool De Leer Hengelo 

Op daltonbasisschool De Leer is er sprake van een stabiele continuïteit in het onderwijsaanbod.  

Er is een lichte groei van het leerlingaantal ondanks de krimp in de gemeente Bronckhorst. M.i.v. 01-

08-2018 is Arjan Boll benoemd als directeur van De Leer. I.s.m. het team geeft hij leiding aan de 

onderwijskundige ontwikkelingen en bouwt hij voort aan de daltonprincipes. 

 

Mariabasisschool ‘s-Heerenberg 

In ’s-Heerenberg zal de komende jaren een nieuwe school gebouwd worden voor de drie scholen van 

die plaats. In afwachting daarvan blijft de Mariabasisschool zich onderwijskundig ontwikkelen indien 

mogelijk in afstemming met de Pastoor Galamaschool. 

De school heeft in 2018 in het kader daarvan een Regenbooggroep gevormd. In deze groep krijgen 

leerlingen op basis van pedagogische en/of didactische vragen gedurende een aantal momenten per 

week extra ondersteuning. De school werkt in nauwe samenwerking met Peuteropvang Buitenkind, 

welke gehuisvest is in het pand van de Mariabasisschool. 

De Mariabasisschool is in 2017 bezocht door de inspectie. De inspectie heeft de ontwikkelingen 

binnen de school als voldoende beoordeeld. 

 

BS Octa Doetinchem 

Vanwege de sterke vergrijzing van de wijk De Huet liep het leerlingaantal 

elk jaar behoorlijk terug. In mei 2015 zijn de twee locaties van De 

Wegwijzer samengevoegd en gehuisvest in de locatie ‘t Venneslag. In de 

aanloop daarnaar toe heeft deze locatie een facelift gekregen en zijn 

twee semipermanente lokalen geplaatst. Naam en logo zijn vernieuwd.  

Na de samenvoeging is het leerlingaantal toegenomen.  

 

De school heeft zich sterk ontwikkeld en heeft extra aandacht voor leerlingen met een didactische of 

pedagogische vraag.  

Het veranderde plein geeft de kinderen de mogelijkheden om op een natuurlijke wijze buiten te spelen. 

De school kent een groei in het leerlingaantal. Octa is in 2017 bezocht door de inspectie. De inspectie heeft 

de ontwikkelingen binnen de school als voldoende beoordeeld. 
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BS De Pannevogel  

In Bronckhorst is sprake van een sterke daling van het leerlingaantal. Dat is aanleiding geweest om alle 

scholen in de dorpen Steenderen en Baak te fuseren ingaande 1 augustus 2015. De Pannevogel heeft het 

nieuwe gebouw in januari 2016 in gebruik genomen. In augustus 2016 is het team gestart met Stichting 

leerKRACHT.  In die periode is een nieuwe directeur gevonden, vanuit de interne mobiliteit die m.i.v.  

01-01-2018 is gestart. Helaas is zij langdurig ziek geworden en heeft een interim directeur haar taak 

overgenomen in oktober 2018. De interim directeur heeft i.s.m. het team de schouders gezet onder de 

onderwijskundige ontwikkelingen en de versterking van de school na de fusie.  

 

Montessorischool De Pas Doetinchem 

In 2018 heeft het team van Montessorischool De Pas gezamenlijk het eerste deel van de 

montessoriopleiding afgerond. In verlengde van deze opleiding is de aandacht voor de implementatie van 

het gedachtegoed van Maria Montessori verstevigd.  Er is hard gewerkt aan het creëren van rust in het 

gebouw zowel op het gebied van het onderwijs, als op het gebied van gebouw en beheer. Dit heeft geleid 

tot een positief werkklimaat zowel in het gebouw als in de in de uitstraling van de school.  In de school is 

zowel peuteropvang als BSO gehuisvest gebaseerd op het Montessorigedachtegoed. 

Het aantal leerlingen groeit, hetgeen leidt tot een ruimtetekort in het schoolgebouw. 

 

Pastoor Galamaschool ’s-Heerenberg 

In ’s-Heerenberg zal de komende jaren een nieuwe school gebouwd worden voor de drie scholen van die 

plaats. In afwachting daarvan blijft de Pastoor Galamaschool zich onderwijskundig ontwikkelen indien 

mogelijk in afstemming met de Mariabasisschool.  

De school kent een dalend leerlingaantal. Het gebouw is niet in optimale conditie, maar cosmetische- en 

veiligheidsaspecten zullen de aandacht blijven behouden.  

In de tussentijd gaan de ontwikkelingen op de school verder m.n. op het gebied van het digitaliseren van 

het onderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor de afstemming van het onderwijs voor de kinderen met 

hun didactische en pedagogische vragen. 

  

Roncallischool Zeddam 

De Roncallischool heeft zich vooral gericht op de implementatie van de 

methode “Alles in 1” i.s.m. het inzetten van verschillende ICT-devices. 

Hierdoor ontstaat een groot enthousiasme zowel bij leerlingen als bij 

ouders en het team. Kinderen zijn meer eigenaar van het onderwerp en 

zijn daardoor meer betrokken. De Peuteropvang Wipwap is inpandig, waardoor er meer aandacht 

mogelijk is voor de doorgaande lijn. M.i.v. 1 augustus heeft er een directiewissel plaatsgevonden en is 

Arjen Stapelbroek directeur. 

 

Het Rondeel Beek 

M.i.v. 1 januari 2018 is Marieke Fielt de nieuwe directeur van het Rondeel.  

I.s.m. het team richt zij zich op het versterken van het onderwijsleerproces d.m.v. didactisch coachen en het 

inzetten van “nieuwsgierig leren”.  

In het gebouw verzorgd Humanitas zowel de Peuteropvang “Olleke Bolleke” als de BSO. 

Inpandig is aandacht geschonken aan een nieuwe inrichting.  In het gebouw is een constructiefout ontdekt hetgeen in samenspraak met de aannemer en de gemeente 

Montferland in 2019 hersteld zal worden. 

Het leerlingaantal daalt nog licht. 
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6.3 Passend onderwijs 

 

6.3.1 Passend onderwijs = goed onderwijs   

 

Met de invoering van passend onderwijs (01-08-2014) heeft PRO8 in een beleidsnotitie aangeven dat voor 

PRO8 passend onderwijs GOED onderwijs is. Ondanks het streven naar en het bieden van goed onderwijs 

kunnen PRO8 scholen niet altijd het onderwijs bieden dat kinderen thuisnabij soms nodig hebben. Dit uit 

zich dan in het zoeken van een andere onderwijsplek voor een leerling. In schooljaar 2017-2018 heeft op 

basis daarvan 9 keer een verwijzing plaatsgevonden naar het SBO of het SO.  

De middelen voor passend onderwijs worden ingezet ter versterking van de basisondersteuning zoals 

beschreven in het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Doetinchem. Scholen formuleren op 

basis van hun eigen schoolprofiel de te behalen doelstellingen.  

Evaluatie betreffende de wijze van inzet van de middelen heeft plaatsgevonden in schooljaar 2016-2017 en 

was geen aanleiding om de procentuele budgetverdeling te wijzigen m.i.v. 1 augustus 2017. 

Voor de komende jaren zijn de inkomsten € 295, = per leerling. De totaal inkomsten worden volgens een 

vaste procentuele verdeling ingezet.  

50% van € 295 voor de basisvoorzieningen per school. Scholen maken op basis van hun 

ondersteuningsprofiel plannen ter versterking van de basisondersteuning. PRO8 noemt dit GOED onderwijs. 

Veelal zullen de middelen ingezet worden ter ondersteuning via de intern begeleiding, beeldcoaching en 

extra handen in de klas. 

Voor de komende jaren is dit een bedrag van € 150, = per leerling. 

 

De overige inkomsten worden gebruikt voor bovenschoolse lasten ten gunste van passend onderwijs. Hier 

vallen de kosten onder van de gezamenlijke ondersteuning. Dat betekent voor PRO8: Micado groepen, 

Playing for Success, orthopedagogen en personeel afkomstig vanuit tripartiet akkoord.  

Op basis van tripartiet akkoord is per 1 augustus 2016 een medewerker vanuit cluster 4 in dienst gekomen 

(0,7 fte). Zij heeft m.i.v. 01-01-2019 PRO8 verlaten en een medewerker van PRO8 neemt haar taak over. Een 

medewerker vanuit cluster 3 is m.i.v. 01-08-2017 in dienst gekomen bij PRO8 met een werktijdomvang van 

0,4. Deze “externe ondersteuners” bieden ondersteuning op maat op basis van de vragen van de scholen. 

PRO8 kiest ervoor de verminderde inkomsten i.v.m. verwijzing van leerlingen naar het SBO of SO-onderwijs 

bovenschools te bekostigen. Deze kosten wisselen per jaar. 

Het samenwerkingsverband heeft in 2018 de reserves uitgekeerd aan de besturen. PRO8 heeft op basis 

daarvan € 122.106,= extra ontvangen. Deze extra gelden zijn ingezet op de scholen. Op basis van de analyse 

i.v.m. het aantal verwezen leerlingen bleek dat het inzetten van deze middelen in het kader van Goed 

Onderwijs gerechtvaardigd was. Scholen hebben plannen gemaakt en op basis daarvan is 5 fte. personeel 

extra ingezet ter realisering van de plannen. Veelal waren de plannen gericht op de ondersteuning van 

kinderen met eigen leerlijnen en het ontwikkelen en verankeren van kindgesprekken, waardoor een impuls 

gegeven wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Op een aantal scholen zijn op basis van analyses de 

keuze gemaakt om leerlingen met een ondersteuningsvraag in een aparte setting op school een gedeelte 

van de dag/week onderwijs te bieden. 

Voor schooljaar 2018-2019 zien we een toename in het aantal verwijzingen. Op dit moment wordt 

onderzocht waar de oorzaken daarvan in te vinden zijn.  
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6.3.2 Micadogroep    

Binnen PRO8 krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 4 tot en 

met 8 een extra aanbod in een Micado-groep. Sinds augustus 2015 zijn er 

drie MICADO groepen. De groepen zijn nu gehuisvest in Dichterbij 

Doetinchem, De Pas Doetinchem en Gaanderwijs in Gaanderen. Op basis van 

hun meer- of hoogbegaafd, volgen leerlingen een dag onderwijs met 

gelijkgestemden (peer-group). Dit onderwijs wordt gegeven door specifiek opgeleide leerkrachten. 

Daarnaast heeft de werkgroep slim beleid onderzoek verricht naar de wenselijkheid voor een MINI-Micado. 

Een pilot is gestart is 2018. In 2019 zal de pilot uit moeten wijzen of het wenselijk is voor leerlingen tot en met  

groep 4 een soortgelijke groep op te starten. 

 

6.3.3 Onderwijs aan kinderen van nieuwkomers 

 
Begin 2015 stroomden de eerste Syrische kinderen onze stichting binnen. Gezien de bijzondere 

omstandigheden en hun onderwijsbehoefte is besloten dat deze kinderen zeker in de start van hun 

onderwijsloopbaan extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is een leerkracht specifiek aangesteld. 

Het is haar taak scholen te ondersteunen zodat deze specifieke leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse 

taal leren, waardoor hun integratiekans in de school en in hun omgeving wordt vergroot. Naast de 

Nederlandse taal is het van groot belang dat deze kinderen zich snel welkom voelen binnen onze school. 

Aandacht hebben voor het vergroten van de zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn 

belangrijke aandachtspunten in samenspraak met (externe) professionals.  

PRO8 heeft niet gekozen voor één specifieke vorm van het aanbieden van onderwijs, maar biedt maatwerk op 

basis van het aantal leerlingen en de mogelijkheden in de omgeving. Scholen ontvangen ondersteuning, ook 

al zouden zij officieel niet in aanmerking komen voor subsidiemiddelen. 

Eind 2018 bleek dat de instroom van kinderen van nieuwkomers sterk verminderd is. In 2019 zal onderzocht 

worden op welke wijze we nader vorm gaan geven aan deze specifieke ondersteuning. 

 

6.4 Inspectie   

 

De inspectierapporten van de afgelopen jaren van alle scholen zijn te vinden op de site van de Onderwijs-

inspectie: www.onderwijsinspectie.nl.  

Van alle scholen zijn de gegevens betreffende de resultaten van de eindtoets van het CITO en IEP rechtstreeks 

door de inspectie opgevraagd. Op basis van de eindtoets heeft er een extra onderzoek plaats gevonden in 

2018 bij de St. Jozef. De inspectie heeft de school op basis van de eindresultaten onvoldoende beoordeeld en 

komt najaar 2019 terug voor een nieuw onderzoek. Buiten de St. Jozef hebben alle scholen het 

basisarrangement toegekend gekregen. 

Volgens planning zal PRO8 in schooljaar 2018-2019 bezocht worden door de inspectie op basis van het 

vernieuwde toezichtkader. 
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6.5 Eindtoetsen 

 

De scholen binnen PRO8 volgen hun leerlingen op veel terreinen. 

Jaarlijks worden tijdens de opbrengstenvergaderingen de 

opbrengsten besproken zowel op individueel, groeps- als 

schoolniveau. De eindopbrengsten zijn een belangrijk kengetal. Alle 

scholen van PRO8 nemen jaarlijks deel aan de Cito eindtoets. In 

2018 heeft de St. Bernardus deelgenomen aan de IEP-toets in het 

kader van de pilot anders toetsen.  

We gaan uit van de opbrengsten die gerelateerd zijn aan de scholengroep.  

   

6.6 Kwaliteitszorg 
 

Kwaliteitszorg staat hoog op onze agenda. Door continu de vingers aan de pols te houden (doen we wat we 

zeggen) en te monitoren (behalen we de gestelde doelen), houden we zicht op de kwaliteit van ons 

onderwijs. In 2018 is het kwaliteitsbeleid geëvalueerd en is i.s.m. Herman Bijsterbosch opnieuw beschreven. 

Kwaliteitszorg betekent het regelmatig terug laten komen van de effecten van beleidsplannen en afspraken 

op zowel stichting- als schoolniveau. Van belang is dat beleidsplannen een weerspiegeling zijn van het 

daadwerkelijk gevoerde beleid en dat de beleidsuitspraken ook regelmatig worden herijkt in een vooraf 

afgesproken cyclus (PDCA). 

 

De afspraken van een school op specifieke leerstofgebieden, leerinhouden, gebruikte didactische en 

pedagogische instrumenten komen regelmatig volgens de kwaliteitscyclus onder de aandacht van directie en 

leerkrachten. De uit de evaluatie komende actiepunten worden meegenomen in de schooljaarplannen.  

De wijze waarop de scholen de ontwikkeling van de leerlingen volgen valt ook binnen het kwaliteitsbeleid.  

De leerlingen worden niet alleen gevolgd op het gebied van rekenen en taal, maar ook op het gebied van 

onder andere sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens de opbrengstenvergaderingen worden twee maal per 

jaar de opbrengsten besproken zowel op individueel-, groeps- als schoolniveau. Leerkrachten maken in 

samenwerking met de intern begeleider zelf de analyses en stellen doelen voor de komende periode voor 

individuele leerlingen en op groepsniveau. Indien gewenst kunnen op grond van de analyse aanpassingen 

gedaan worden in het schooljaarplan. 
 

In samenwerking met basisschool Het Timpaan, basisschool De Plakkenberg en PRO8 visiteert een aantal 

directeuren scholen van genoemde stichtingen. In 2017 is gestart met het versterken van de 

visitatietrajecten naar voorbeeld van de veranderende wijze van inspectiebezoeken. In 2018 zijn twee audits 

uitgevoerd volgens de nieuwe werkwijze. In 2019 zullen weer twee nieuwe audits uitgevoerd worden met 

aansluitend een evaluatie. Ook hierbij wordt PRO8 ondersteund door Herman Bijsterbosch. 
 

6.7 Opleiden in de school 
 

M.i.v. 01-08-2018 is PRO8 opleidingsbestuur voor Iselinge, pabo in Doetinchem. De scholen zijn 

verdeeld in clusters en aan elk cluster is een schoolopleider verbonden. Er worden op alle scholen 

stagiairs geplaatst, voornamelijk vanuit de Pabo Iselinge. Daarnaast worden ook stagiairs van het ROC 

Graafschap College (met name onderwijsassistenten) als CALO-studenten geplaatst op de scholen. 

In 2018 hebben alle nieuwe opleidingsscholen een mentorcursus gevolgd voor de begeleiding van de 

studenten. Een tweetal collega’s zijn geschoold tot schoolopleider. 
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6.8 ICT 

 

ICT wordt in samenwerking met Het Timpaan door De Rolf Groep en in eigen beheer uitgevoerd. 

Bovenschools geven drie medewerkers in samenwerking met de school ICT-coördinatoren en de 

schooldirecteuren uitvoering aan de doelen van het ICT-plan. Belangrijkste doel is het inrichten van een 

betaalbaar en betrouwbaar bovenschools ICT-systeem, dat de basis vormt van de onderwijskundige inzet 

van ICT op de afzonderlijke scholen. Vanaf 1 augustus 2016 is een I-coach voor één dag per week benoemd 

ter versterking van de implementatie van het ICT-beleid.  

 

De website van de stichting is www.pro8.nu. De website is uitgebreid met SharePoint, waardoor onderlinge 

communicatie wordt verbeterd en waardoor de communicatie ook binnen de richtlijnen van AVG vallen. 

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website. In 2019 zal deze afgerond worden. 
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7 HUISVESTING EN BEHEER 

 

De kwaliteit van leren en spelen wordt beïnvloed door de omgeving: het klaslokaal, het gebouw en de 

speelplaats. Om een veilige en stimulerende omgeving te creëren, dient het onderhoudsniveau en 

inrichtingsniveau goed en eigentijds te zijn en te beantwoorden aan de wettelijke regelgeving. Dit kan door 

een voortdurende zorg voor onze huisvesting, een goede (meerjaren)planning en een constructieve 

samenwerking met de gemeenten. We streven ernaar dat onze schoolgebouwen aan zoveel mogelijk eisen 

voldoen om de (toekomstige) ontwikkelingen op onderwijskundig gebied te kunnen realiseren. Waar 

mogelijk wordt, al dan niet in samenwerking met andere onderwijsstichtingen, bij gemeenten aangedrongen 

op vervanging van oudere schoolgebouwen. Daarnaast is PRO8 actief betrokken bij het opstellen van 

meerjarenhuisvestingsplannen van de gemeenten. 

 

7.1 Terug- en vooruitblik gebouwen 

 

In de afgelopen jaren is veel in het gebouwenbestand van PRO8 veranderd.  

Er is een aantal schoolgebouwen afgestoten: St. Willibrordus Olburgen (2013), De Vijverberg (2013), Het 

Palet (2014), St. Martinus Loerbeek (2014), St. Suitbertus (2015), St. Joannes (2015), St. Martinus Baak 

(2015), Augustinus (2017) en St. Martinus Gaanderen (2017). 

Tevens zijn dislocaties gesloten: De Slinge (2013) en Landelijk (2013). In 2015 heeft er een ingrijpende 

huisvestingsverandering plaatsgevonden in Octa (voormalige De Wegwijzer) : de twee locaties De Peppel en  

’t Venneslag zijn samengevoegd.  

Voor de scholen van ’s-Heerenberg staat de komende jaren nieuwbouw op het programma. Het onderhoud 

van de ’s-Heerenbergse scholen Mariabasis en Pastoor Galama is op een laag niveau gezet: er wordt 

onderhoud gepleegd ten behoeve van de veiligheid of cosmetische uitstraling. 

In Keijenborg  is er een initiatief vanuit verschillende verenigingen in het dorp om te komen tot een 

multifunctionele accommodatie met als belangrijkste partner de Bernardusschool. PRO8 heeft aangegeven 

hierin positief te staan en heeft haar medewerking toegezegd binnen de voor haar geldende kaders. 

 

7.2 Nieuwbouw 

 

In 2015 is De Pannevogel in Steenderen overgedragen aan PRO8. De 

nieuwe school Gaanderwijs in Gaanderen is in 2017 overgedragen. Er 

vindt met de gemeente Montferland overleg plaats over de 

onderwijshuisvesting in ’s-Heerenberg en het realiseren van een 

nieuw schoolgebouw (streefjaar 2021 of 2022). En er vindt met de 

gemeente Bronckhorst overleg plaats voor een multifunctionele 

accommodatie in Keijenborg. 

In nieuwbouwprojecten is het streven dat de gemeenten de 
bouwheer zijn. Na oplevering dragen de gemeenten de gebouwen over aan PRO8. 

Uitgangspunten bij nieuwbouw zijn: 

• zo dicht mogelijk nabij sportzalen/hal om te voorkomen dat de leerlingen nog vele jaren heen en weer 

moeten lopen van school naar sportvoorziening; 

 in samenspraak met de partners voor vroeg- en voorschoolse ontwikkeling; 

• zo groot mogelijke rechthoekige lokalen (in verband met oplopende groepsgrootten); 

• zo duurzaam mogelijk en energieneutraal; 

• goede voorzieningen voor werknemers (teamkamer, werkkamers en dergelijke). 
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7.3 Onderhoud 

 

7.3.1 (Buiten)onderhoud 

 

Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud bij de schoolbesturen.  

De gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw, renovatie en constructiefouten. 

De gemeentelijke plannen worden vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsplannen. 

Najaar 2018 heeft de vierjaarlijkse RI&E plaatsgevonden in eigen beheer. De toetsing door een externe partij 

heeft geen bijzonderheden opgeleverd, maar wel het compliment dat PRO8 een goed, structureel 

arbobeleid voert. 

 

7.3.2 Reservering groot onderhoud 

 

De staat van het onderhoud van alle scholen is in 2016 in kaart gebracht en in een digitaal systeem 

ingevoerd, n.a.v. een schouw van alle scholen. Hierdoor is een meerjarenoverzicht ontstaan en kan op basis 

van dit overzicht de voorziening meerjarenonderhoud op peil gehouden worden. De scholen worden jaarlijks 

aan de hand van dit systeem bezocht en op basis hiervan worden de werkzaamheden gepland. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door de heren G. Gerritsen en H. Laan. 

Inmiddels zijn en worden op verschillende scholen in het kader van deze schouw én in het kader van 

gewenste onderwijskundige ontwikkelingen aanpassingen doorgevoerd. 

 

7.3.3 Onderhoudsdienst 

 

De kleine onderhoudswerkzaamheden en het groenwerk worden uitgevoerd door een eigen 

onderhoudsdienst, bestaande uit twee ervaren medewerkers. Zij beschikken over professionele apparatuur,  

een grote werkplaats en twee (lease) dienstauto’s. De onderhoudsdienst zorgt ook voor de werkzaamheden 

aan de gebouwen bij een overdracht aan de gemeenten. Bij nieuwbouw voeren zij werkzaamheden uit bij de 

inrichting en de verhuizing. 

 
7.4 Verhuur 

 

We streven ernaar zoveel mogelijk leegstaande ruimten te verhuren/ in medegebruik te geven aan derden, 

bijvoorbeeld voor kinderopvang, peuteropvang, cursusgroepen en sportverenigingen.  

 

7.5 Veiligheid 

 

De uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt bovenschools gecoördineerd door een veiligheidscoördinator, 

de heer H. Laan.  

In 2018 is gestart met afnemen van de RI&E door dhr. G. Gerritsen en dhr. H. Laan. De uiteindelijke 

afronding zal plaatsvinden in 2019.  

Er heeft in 2015 een asbestinventarisatie in alle gebouwen plaatsgevonden; doel is alle risico's weg te 

nemen. Alle gebouwen zijn asbest-veilig verklaard. 
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Elk jaar worden alle teamleden door een extern bureau getraind op het gebied van ontruiming, 

brandpreventie (bestrijding) en EHBO (BHV-trainingen). Daarnaast zijn er aparte reanimatie trainingen voor 

belangstellende overblijfouders en teamleden georganiseerd. 

 

Tevens is de jaarlijkse controle van alle speeltoestellen op de scholen uitgevoerd door de firma BBD&O (zie 

www.veiligspelen.nl). De resultaten van de keuringen en de logboeken zijn voor alle scholen en de MR’en op 

deze site in te zien. 
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8 FINANCIËN  

 

In aanloop naar de fusie is nieuw financieel beleid opgesteld en in oktober 2014 in de toen nog beide GMR-

en vastgesteld. In “Financieel Beleid, Stichting Primair Onderwijs Achterhoek” staan de Financiële 

Kaderafspraken. Het financiële beleid is najaar 2017 herijkt en vastgesteld. 

In 2015 is daarnaast het Risicoprofiel opgesteld en bijgesteld in oktober 2018 op basis van de jaarcijfers van 

2017. 

Op basis van beide documenten wordt een consistent financieel beleid gevoerd, waarbij mogelijkheden voor 

nieuwe investeringen in het kader van goed onderwijs zijn opgenomen.  

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. 

 

8.1 Financiële positie 

 

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

financiële beleid.  

De uitvoering van het financiële beleid in tijden van krimp vraagt het correct in 

kaart brengen van gegevens.  

In dit kader is binnen PRO8 nadrukkelijk aandacht voor goede kengetallen op 

leerling-niveau én op personeelsniveau.  

In samenspraak met het administratiekantoor (CABO) worden jaarlijks de 

begrotingen en jaarverslagen opgesteld. Beide processen zijn van groot belang. 

 

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

 

a. De komende jaren daalt het leerlingaantal nog steeds. Gemiddeld bedraagt de daling van 3 tot 4 

procent. Naar verwachting zal de daling op basis van het genoemde percentage nog doorlopen tot 

2022.  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 leerling daling opgevangen kan worden door de natuurlijke uitstroom van 

personeel.  

Naast de terugloop van het aantal leerlingen, de verschuiving in de leerlinggroepen is de nieuwe regeling 

herijking leerlingweging van belang. Op basis hiervan verwachten we geen extra middelen meer op basis 

van de impulsregeling. Wel zullen andere financiële middelen op basis van 

onderwijsachterstandsmiddelen te verwachten zijn in 2019.   

b. Een goede personeelsplanning leidt tot het beheersbaar maken van de financiële stromen. Jaarlijks 

worden de personeelsleden gevraagd hun plannen vroegtijdig aan te geven.  

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 geven de ruimte om nog eens extra 3- 4 fte. op te nemen in de begroting voor 

schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. 
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c. Er zijn in het kader van de terugdringing van het ziekteverzuim (en ter voorkoming van een malus van 

het Vervangingsfonds) relatief veel re-integratietrajecten uitgevoerd. Ook al zijn de 

subsidiemogelijkheden zo volledig mogelijk aangesproken, het blijven dure trajecten. Er zijn ook 

outplacementtrajecten uitgevoerd met het doel niet goed functionerende medewerkers buiten de 

organisatie nieuwe kansen te bieden.  

In 2018 hebben 5 medewerkers gebruik gemaakt van een outplacementtraject.  

Het ziekteverzuim gedaald tot onder de 5% op het einde van het kalenderjaar. 

d. De fusiecompensatiemiddelen hebben jaren gezorgd voor een grote inkomstenbron.  

Deze fusiecompensatiemiddelen zullen de komende jaren stoppen, hetgeen zal leiden tot 

verminderende inkomsten. Ook hier zal nauwkeurig monitoren en op basis daarvan handelen een 

vereiste zijn en anticiperen 

 

8.2 Werkdrukmiddelen 

 

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 hun overige 

werkzaamheden konden afronden of voorbereiden.   

Er zijn leerkrachten aangetrokken voor muziek en gymnastiek.  

Eventmanagers ( of leerkracht of onderwijsassistent) organiseren voor de gehele school activiteiten.  

Onderwijsassistentes zijn aangenomen voor meer handen in de klas.  

Het vijfgelijke dagen model geeft leerkrachten niet voldoende gelegenheid tot pauzeren. Er is ondersteuning 
gezocht voor de begeleiding van de kinderen tijdens de pauzes d.m.v. vrijwilligers 
(vrijwilligersovereenkomsten). 
In de schooljaarverslagen zullen directeuren verantwoording afleggen 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 schooljaar 2019-2020. 
Voor 2018 spreken we over een bedrag van € 183.354,56 ( 2829 x € 155,55 x 5/12).  

8.3 Continuïteitsparagraaf  

 

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

In deze 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.  

 

Interne risicobeheersing. 

 

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

de organisatie.  

In het risicoprofiel staan de volgende risico’s vermeld 

1. de terugloop van het leerlingenaantal; 

2. onderwijskundige vernieuwingen; 

3. personeelsrisico’s (als gevolg van krimp personeelsformatie, gedwongen mobiliteit, 

arbeidsconflicten, ziektevervanging, interim); 

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

5. rest-risico’s (o.a. kosten remanentie, fusiekosten). 
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Om te komen tot een goede afweging van de financiële bandbreedte worden jaarlijks genoemde risico’s 

nader geanalyseerd op basis van de maandelijkse geïntegreerde managementinformatie financieel-

personeel, gegevens vanuit personeelsbeleid/ ontwikkeling, onderwijsopbrengsten, kwaliteitsbeleid en 

gegevens vanuit de jaarlijkse schouw van de gebouwen. PRO8 maakt daarvoor gebruik van verschillende 

managementinformatiesystemen. 

 

Op basis van de kaders vanuit het Risicoprofiel (oktober 2018) 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 in 2018 gaven 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.  

 

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

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

laste kwamen van personeel of ten laste van afschrijvingen.  

b. Inzet 5 fte. extra personeel in te zetten ter versterking van het onderwijs op de scholen. Scholen konden 

op basis daarvan 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. 

c. In schooljaar 2018-2019 is volop ingezet in het aantrekken van nieuw personeel o.a. door middelen om 

de werkdruk te verminderen. Deze inzet van personeel biedt scholen de ruimte om met meer energie in 

te spelen onderwijsveranderingen. 

 

Op basis van de prognose resultaten van 2018 is besloten om in schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 nog 3 

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

lerarentekort.  

Voor de komende jaren is de verwachting dat een deel van de financiële ruimte van PRO8 ingezet wordt om 

de te verwachte tekorten ondanks de personele taakstellingen in te zetten i.v.m. het teruglopend 

leerlingaantal en de vermindering van de fusiecompensatiemiddelen.  

 

PRO8 kent weinig bestemmingsreserves. De verwachting is dat deze zullen verdwijnen omdat de 

bijbehorende mutaties eindigen, zie begroting 2019-2022. 

  

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

Resultaten van de beleggingsportefeuille worden jaarlijks in de vergadering van de Raad van Toezicht 

besproken. 
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Personele bezetting in FTE 2018 2019 2020 2021

Management/directie 14,87 14,15 13,70 13,70

Onderwijzend personeel 171,14 180,33 169,42 162,48

Wetenschappelijk personeel

Overige medewerkers 23,97 23,88 22,56 22,56

1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 2.768 2.742 2.651 2.590

Balans 2018 2019 2020 2021

ACTIVA

    Vaste activa

          Immateriële vaste activa 0 0 0 0

          Materiële vaste activa 3.441.666 3.783.766 3.520.966 3.198.666

          Financiële vaste activa 3.251.118 3.251.118 3.251.118 3.251.118

    Totaal vaste activa 6.692.784 7.034.884 6.772.084 6.449.784

    Vlottende activa

          Voorraden 0 0 0 0

          Vorderingen 1.283.755 1.283.755 1.283.755 1.283.755

          Effecten 0 0 0 0

          Liquide middelen 2.663.977 2.094.277 2.069.877 2.074.077

    Totaal Vlottende activa 3.947.732 3.378.032 3.353.632 3.357.832

TOTAAL ACTIVA 10.640.516 10.412.916 10.125.716 9.807.616

PASSIVA

    Eigen vermogen

          Algemene Reserve 7.570.458 7.365.658 7.133.858 6.801.158

          Bestemmingsreserve publiek 209.269 199.269 199.269 199.269

          Bestemmingsreserve privaat 24.155 22.655 21.155 19.655

          Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0

          Bestemmingsfonds privaat 0 0 0 0

    Totaal Eigen vermogen 7.803.882 7.587.582 7.354.282 7.020.082

    Voorzieningen 787.390 776.090 722.190 738.290

    Langlopende schulden 0 0 0 0

    Kortlopende schulden 2.049.244 2.049.244 2.049.244 2.049.244

TOTAAL PASSIVA 10.640.516 10.412.916 10.125.716 9.807.616

Staat/Raming baten en lasten 2018 2019 2020 2021

BATEN

  Rijksbijdrage 17.258.313 17.174.100 16.670.100 16.188.700

  Overige overheidsbijdragen en subsidies 75.403 66.100 55.000 49.300

  Overige baten 638.889 809.700 818.300 824.700

  College-, cursus- en examengelden 0 0 0 0

  Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 17.972.605 18.049.900 17.543.400 17.062.700

LASTEN

  Personeelslasten 15.462.696 15.705.000 15.230.000 14.874.300

  Afschrijvingen 477.631 578.900 581.300 566.800

  Huisvestingslasten 1.044.690 996.400 996.400 996.400

  Overige lasten 1.059.462 1.024.400 1.007.500 997.900

TOTAAL LASTEN 18.044.479 18.304.700 17.815.200 17.435.400

Saldo Baten en Lasten -71.874 -254.800 -271.800 -372.700

Saldo financiële bedrijfsvoering 75.364 38.500 38.500 38.500

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 3.490 -216.300 -233.300 -334.200

Incidentele baten en lasten
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9 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 te 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. 

 

9.1 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. 

 

9.2 Energieneutraal 

 

Eind 2016 is 65% 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 deze 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. 

 
De totale verwachte productie van alle zonnepanelen-installaties is jaarlijks 108.515kWh. In 2017 hebben 

deze gezamenlijk 102.573 kWh geproduceerd. In 2018 was de opbrengst 118.575 kWh. Sinds de 

inbedrijfstelling in 2016 is er 344.517 kWh opgewekt. De installaties hebben sinds oplevering gemiddeld 4 % 

boven verwachting gepresteerd. 

 

In 2017 is er 68.724 kp CO2 uitstoot vermeden door het opwekken van hernieuwbare energie. Sinds de 

oplevering (eind 2015) is dit 151.381 kg. 

 

In 2018 is er 79.445 kg CO2 uitstoot vermeden door het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is genoeg 
om 34 gemiddelde huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Er zouden 6.284 bomen 
moeten worden geplant om in 10 jaar dezelfde hoeveelheid CO2 uit de lucht te verwijderen. Er is voldoende 
energie opgewekt om ca. 600.000 km te rijden met een kleine elektrische auto.  
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De productie per school bedroeg: 
 

School Productie in 2018 Percentage t.o.v. verwachting 

De Leer 18.201 + 9% 

De Pas 15.837 + 7% 

Het Rondeel 17.151 + 8% 

Octa 17.538 + 18% 

Roncalli 28.753 + 12% 

St.Bernardus 21.095 + 19% 

De Pannevogel 17.869 + 21% 

 

9.3 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. Zo zijn b.v. in de nieuwbouw-

school in Gaanderen tafels geplaatst, die gemaakt zijn van hout van afgedankte Indonesische vissersboten. 

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). 

 

9.4 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 pleinen zijn in 2017 en 2018 gerealiseerd: Dynamiek en de St. Jozef. De speelterreinen van De 

Boomgaard, St. Bernardus, De Pas en Het Rondeel worden nu aangepast. Indien mogelijk wordt gebruik 

gemaakt van subsidies. 

De nieuwbouwscholen De Pannevogel en Gaanderwijs zijn gebouwd volgens de normen van Frisse scholen 

B.  

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

 

9.5 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. 

Bijna alle scholen hanteren het zgn. 5 gelijke dagen rooster, waardoor er minder verkeersbewegingen (halen 

en brengen) nodig zijn en dus o.a. minder brandstoffen verbruikt worden. 
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JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT PRO8 

 

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

van-toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) van Pro8 ziet 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 ons is de code Goed Bestuur en het door ons opgestelde 

toezichtkader leidend voor de uitvoering van onze toezichthoudende taak. Dit toezichtkader wordt 

regelmatig aangepast.  

 

Op onze agenda staan zaken als financiën, kwaliteit van onderwijs, werkgeverschap en identiteit. Naast onze 

reguliere vergaderingen hechten wij ook aan andere bijeenkomsten waarin 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. 

 

Naast de onderwerpen die voorbijkomen 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 deze 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 deze regio. 

 

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. Door het vertrek van twee van onze  

leden hebben wij eind 2018 een selectieprocedure opgestart om tot nieuwe leden voor de RvT te komen.  

Omdat hierbij ook een nieuw lid wordt voorgedragen door de GMR, trekken we hierbij samen op.  

Naast de eigenschappen die hierboven vermeld staan, hebben we hierbij speciale aandacht voor de cultuur 

binnen PRO8 en integriteit van toezichthouders. 

 

De samenstelling Raad van Toezicht in 2018: 

 

Floor Wissing-Kunst, voorzitter 

Peter Berendhaus 

Reinier Gosselink-Wolbrink 

Jorik Huizinga, afgetreden medio 2018 

Iris Messing-Meuleman 

Gert-Willem Römer, afgetreden eind 2018 

 

Gert-Willem Römer was voorgedragen door de GMR. 

 

 

Namens de Raad van Toezicht 

Floor Wissing-Kunst 


