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1.

Inleiding

U treft hierbij het jaarverslag 2018 van Stichting Proo (Bestuur Primair openbaar onderwijs Noord
Veluwe) aan. Stichting Proo (Proo) is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten
in de regio Noord-Veluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 18 scholen
(25 locaties) voor het basisonderwijs per ultimo 2018; ruim 250 personeelsleden zijn
verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 2300 leerlingen.
Proo dankt zijn medewerkers, Raad van Toezicht en wethouders/leden van de 8 gemeenten van harte
voor hun betrokkenheid en inzet. Alleen dankzij onze medewerkers en stakeholders kan Proo zijn
doel, kwaliteitsonderwijs bieden aan de kinderen op onze scholen, bereiken.
1.1

Samenvatting

In dit jaarverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende
het kalenderjaar 2018 van de Stichting Proo Noord-Veluwe. In 2018 is er verder uitvoering gegeven
aan het strategisch beleidsplan stichting Proo 2013-2018 en is er een nieuw strategisch beleidsplan
2018- 2022 tot stand gekomen, dat leidend is vanaf 2019. Een overzicht van de mate waarin de
gestelde doelen van het beleidsplan 2013-2018 zijn gerealiseerd, is opgenomen in hoofdstuk 2.
In dit jaarverslag zijn naast relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook de vergelijkende
gegevens van voorgaande jaren opgenomen. In de bijlage zijn school- of stichting specifieke
gegevens en grafieken opgenomen.
De hoofdthema’s in het strategisch beleidsplan 2013-2018 zijn een solide financiële basis ten
behoeve van continuïteit, het versterken van hoge onderwijskwaliteit, toenemend gebruik van
informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en voortdurende professionalisering. Daarnaast is er
veel aandacht voor het werken vanuit de kernwaarden van de stichting, zijnde: professioneel,
betrokken en vernieuwend.
Sinds 1 maart 2014 is scheiding van toezicht en bestuur gerealiseerd in de vorm van een éénhoofdig
College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2018 uit
vijf leden en een trainee. De acht gemeenten zijn betrokken gebleven bij de stichting Proo vanuit
een coördinatiepunt (overlegplatform wethouders).
In de loop van 2018 is de samenwerking met respectievelijk Stichting RSG Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe concreter geworden en heeft geresulteerd in een
intentieverklaring voor het oprichten van een gezamenlijke holding tevens personele unie op het
niveau van bestuur en Raad van Toezicht met als vermoedelijk ingangsdatum 1 april 2019.
De interne bedrijfsvoering en controlesystemen zijn stevig verankerd. Op basis van de interimcontrole en een risicoanalyse is door accountantskantoor Flynth in de managementletter aangegeven
dat verdere stappen in de beheersing op financieel gebied alleen gezet kunnen worden tegen
(onnodig) hoge kosten. Dat heeft voor onze organisatie geen toegevoegde waarde m.b.t. de kwaliteit
van de control die nu al gerealiseerd is.
Het resultaat van de stichting over 2018 is net als over 2016 en 2017 positief.
Op basis van onderzoeken in 2015 en 2016 is besloten de directiestructuur te wijzigen. Vanaf
schooljaar 2017/2018 heeft elke locatie een (waarnemend) directeur die verantwoording aflegt aan
twee regiodirecteuren. Op het gebied van professionalisering is verder geïnvesteerd in
onderwijskundig leiderschap van directeuren, intern begeleiders en leraren.
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Stichtingsbreed zitten we in een vierjarig professionaliseringstraject om duurzame
schoolontwikkeling te verankeren, leergemeenschappen te realiseren en de verandercapaciteit (de
lerende organisatie) te versterken. Alle leraren en scholen zijn in gezamenlijke ontmoetingen in
gesprek over versterken van klassenmanagement, didactiek, pedagogie en zorg. De effecten daarvan
zijn meet- en merkbaar.
Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid heeft 2018 vooral in het teken gestaan van
opbrengstgericht werken en “De basis op orde”. Alle scholen hebben vanaf eind 2016 een
basisarrangement. Begin 2017 heeft de Stichting op basis van het nieuwe toezichts-kader een
positieve beoordeling van de inspectie van het Onderwijs ontvangen. Het beleid voor passend
onderwijs en leerlingen met talenten heeft verder vorm gekregen en heeft geleid tot twee locaties
waar aanvullend onderwijs wordt gegeven aan hoogbegaafden. Op het gebied van ICT zijn
trainingen verzorgd voor alle leraren en voor het gebruik van tablets en educatieve- en andere
software.
Het leerlingenaantal is stichtingsbreed vrijwel gelijk gebleven onder invloed van krimp enerzijds en
overname van een Montessorischool in Nunspeet en uitbreiding van de asielzoekersschool anderzijds.
Het gevolg hiervan is in 5 van de 8 gemeenten het marktaandeel gestegen is. In totaal is het
marktaandeel vrijwel gelijk gebleven. Het personeelsbestand is hierdoor per 1 augustus 2018 vrijwel
gelijk gebleven.
De scholen van Proo staan merendeels in een krimpgebied. Dat betekent dat Proo een actief beleid
heeft vastgesteld in het kader van de spreiding en instandhouding van haar scholen. Daarbij wordt
vanuit een meerjarenperspectief gekeken naar de positie van onze scholen, de financiële
houdbaarheid en de voorwaarden voor de onderwijskwaliteit (zie 3.4).
In juni 2015 heeft Proo in dit kader beleid voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Daarin is
opgenomen op welke wijze de Stichting vorm wil geven aan krachtige kwalitatieve kernscholen in
verschillende gemeenten.
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Het jaar 2018 heeft de Stichting de ingeslagen weg vanaf 2012 en doelstellingen binnen het
Strategisch Beleidsplan (2013-2018) verder vorm kunnen geven. Er is een duidelijk positieve
beweging waar te nemen binnen alle lagen van de organisatie. Daar zijn we trots op!
We realiseren ons dat de huidige demografische ontwikkelingen en veranderend beleid het nodige
vraagt van onze leraren (kleine scholen/combi-groepen), het (school)leiderschap en de staf. Samen
met alle betrokkenen in en om de stichting gaan we in 2019 verder met het vormgeven op welke wijze
we onze ambities verder kunnen realiseren. Samen staan we sterk en werken we vanuit onze
kernwaarden aan krachtige en kwalitatieve scholen: Betrokken – Bekwaam – Nieuwsgierig.
1.2

Verantwoording

Ministerie
Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de “Regeling jaarverslag primair onderwijs
en (voortgezet) speciaal onderwijs” waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks vóór 1 juli
moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. Dit jaarverslag bestaat uit:
- Een bestuursverslag,
- Een jaarrekening en
- Overige gegevens, waaronder de controleverklaring.
Intern Toezicht en Coördinatiepunt

De procedure voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening is als volgt:
a) Voor 1 maart
Concept jaarrekening aangeboden (door administratiekantoor en
controller).
b) Maart
Bespreking door College van Bestuur en Raad van Toezicht
c) Eind maart
Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag door Raad van Toezicht
d) Begin april
Aanbieding jaarrekening aan de coördinatiegroep van de gemeenten
Horizontale verantwoording

In het kader van de externe verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door het bestuur en
de GMR geplaatst op de website van de stichting: www.stichtingproo.nl
Verantwoording op schoolniveau

De scholen doen jaarlijks verslaglegging aan verschillende belanghebbenden in de vorm van:
- Een onderwijskundig jaarverslag vóór de herfstvakantie over het voorafgaande schooljaar aan
de omgeving van de school (publieksverslag);
- Actualisering van de schoolgids;
- Realisatie van het jaarplan van de school op basis van het schoolplan en het strategische beleid
van de stichting;
- Bilaterale gesprekken met ouders;
- Periodiek overleg met de medezeggenschapsraad;
- Periodiek overleg tussen directie en bestuur.
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2.

Bestuur en Organisatie

2.1

Bestuur

Stichting Proo statutair gevestigd te Harderwijk, vormt het bestuur van 18 openbare basisscholen (25
locaties) in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08111837. Sinds 1 maart 2014 heeft
stichting Proo een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat
normaliter uit vijf leden met een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door
het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het CvB is dhr. Berend J.R. Redder. Het College
van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het
bestuurskantoor is gevestigd in Harderwijk. In het managementstatuut is opgenomen hoe de verdeling
in verantwoordelijkheden is tussen bestuur en directie.
In de bijlage 2.1 is een overzicht opgenomen van de leden van de Raad van Toezicht.
De RvT is in het verslagjaar 2018 5 keer regulier bijeengekomen. Daarnaast zijn er afzonderlijke
bijeenkomsten geweest tussen de bestuurder en auditcommissie, voorzitter van de RvT en
remuneratiecommissie en zijn diverse extra bijeenkomsten geweest in het kader van de samenwerking
met de beide eerder genoemde besturen en opvolging van de bestuurder.
Stichting Proo participeert in de gemeenten Heerde en Oldebroek in het samenwerkingsverband
2305PO en voor de overige gemeenten in samenwerkingsverband Zeeluwe. Bij beide
samenwerkingsverbanden zijn geen bijzondere ontwikkelingen geweest in 2018.
Vanaf het najaar van 2018 wordt samengewerkt met de nieuw opgerichte rechtspersoon Stichting
Vrienden Hoogbegaafdheid Onderwijs-Veluwe.
Het organogram 2018 van Proo is opgenomen in bijlage 2.1a.

2.2

Strategisch beleidsplan 2018-2022

Gedurende het najaar van 2017 tot halverwege 2018 is gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan
voor de periode 2018 tot 2022. In dit plan wordt verder gebouwd aan het fundament dat gelegd is in
het vorig strategisch beleidsplan.
Grondslag vormt het openbaar onderwijs met de drie pijlers die gelden voor het openbaar onderwijs:
vrijheid, relatie en diversiteit.
Op het volgende niveau dienen als basis binnen Proo de kernwaarden: bekwaam, betrokken en
nieuwsgierig.
De focus in de periode 2018 tot 2023 ligt op de volgende thema’s:
1. Toponderwijs waarbij hoge kwaliteit, samen leren en vakmanschap voorop staan, waarbij
professionele ontwikkeling noodzakelijk blijft;
2. Toekomstbewust onderwijs, op basis van de Deep Learning Skills zoals ontwikkeld door
onder ander Michael Fullan en John Hattie. Dit betekent dat er op volop aandacht is voor de
6 C’s (Citizenship, Collaboration, Character, Communication, Creativity en Critical
Thinking);
3. Onafhankelijk leren, waarbij aandacht is voor maatwerk en ICT een belangrijke rol speelt;
4. Meertalig onderwijs;
5. Omgevingsbetrokkenheid, de school is hierbij de ontmoetingsplek voor ouders en wordt
samengewerkt met lokale partners;
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6. Doorgaande lijn, waarbij intensief samengewerkt wordt met VO-scholen voor de
leeftijdsgroep 10-15 jaar en met partners.
Op elk van deze thema’s zijn kpi’s ontwikkeld die gevolgd gaan worden. Doordat de scholen
allemaal een iets andere plaatselijke context hebben is er veel vrijheid om de te schuiven met
aandacht voor thema’s. Dit komt tot uitdrukking in de nog op te stellen schoolplannen 2019-2023
en de daarvan af te leiden jaarplannen.

2.2

Strategisch beleidsplan 2013-2018 en resultaten 2018

In 2013 is het strategisch beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2013-2018. Dit plan vormt de basis
voor de verantwoording in dit jaarverslag.
Naast een beschrijving van de missie, visie en kernwaarden ligt de focus op de volgende
hoofdthema's:
- Onderwijskwaliteit; Opbrengstgericht werken
- Professionalisering; Vakbekwaamheid
- Gebruik van Informatietechnologie
- Bilinguaal onderwijs
- Wereldburgerschap
De visie, missie en de kernwaarden zijn uitgewerkt in hoofddoelstellingen op de verschillende
beleidsterreinen:
1. Bestuur en organisatie
2. Onderwijs
3. Personeel
4. Communicatie
5. Huisvesting
6. Financiën
De hoofddoelstellingen zijn algemeen geformuleerd en geconcretiseerd in resultaten en indicatoren.
Na het gereedkomen van het SBP 2013-2018 is het Nationaal Onderwijs Akkoord gesloten. Bij de
analyse bleek dat het opgestelde SBP hiermee in lijn was. De op basis van dit akkoord door het
ministerie van OCW ter beschikking gestelde middelen in de Prestatiebox zijn gebruikt om de
doelstellingen van het SBP 2013-2018 te realiseren, met name geldt dat voor de opgenomen
doelstellingen vallende onder Onderwijs. De resultaten zijn de basis voor de jaarplannen van de
stichting en de scholen.
Hieronder vindt u de evaluatie van de doelen voor 2018 per beleidsterrein.
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Evaluatie doelen strategisch beleidsplan 2018

Bestuur en organisatie
Doelen

Resultaat 2018

5.1 Stichting Proo is een professionele en transparante onderwijsorganisatie
5.1.1
Er is sprake van In 2014 is gestart met een vierjarig professionaliseringstraject als
een
onderdeel van professionele leergemeenschappen en toewerken naar een
professionele
lerende organisatie.
leercultuur
Medewerkers, locatieleiders en meerscholendirecteuren nemen en
krijgen stichtingsbreed de tijd voor onderlinge samenwerking, o.a.
tijdens de train de trainer bijeenkomsten, clusterbijeenkomsten en
teambijeenkomsten. “Samen Leren Inhoud Geven” is duidelijk gegroeid
en er is een toenemende mate sprake van een lerende cultuur.
5.1.2
Vanuit de identiteit van het openbaar onderwijs wordt er gewerkt vanuit
de kernwaarden en het vormgeven van wereldburgerschap. Het
vormgeven aan wereldburgerschap vraagt ook aandacht voor
inhoudelijke programmering van het curriculum in termen van
doorgaande lijn po-vo, bilinguaal onderwijs, onderzoekend leren,
levensbeschouwelijke vorming.
5.1.3
Stichting Proo
Stichting Proo is per 1 maart 2014 overgegaan naar een bestuursvorm
voldoet aan de
met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.
code Goed
De doelstellingen uit het SBP worden zowel kwalitatief als kwantitatief
onderwijs, goed cyclisch gemonitord. In trimesterrapportages krijgt dit vorm door
bestuur
verslag te doen van de behaalde resultaten, alsmede een vooruitblik naar
de komende periode te maken, waar nodig ondersteund met de
bijbehorende kritische prestatie-indicatoren. Vaste data zijn:
inspectierapporten, ziekteverzuim, persberichten, leerlingenaantallen,
leeropbrengsten, financiële resultaten
Stichting Proo
De WNT-verantwoording van 2017 is op de website geplaatst.
legt publieke
De begroting en jaarrekening gaan naar het coordinatiepunt van
verantwoording gemeenten en GMR.
af
5.2 Stichting Proo ontwikkelt een lerende en opbrengstgericht cultuur
5.2.1
Binnen Proo
Op stichtingsniveau en schoolniveau wordt gewerkt aan het versterken
staat leren van
van de vakbekwaamheid in teams en het versterken van het leiderschap,
en met elkaar
IB-er door middel van Masterclasses en Train de Trainer programma’s.
centraal
Locatieleiders en directeuren hebben twee keer per jaar een
werkconferentie, waar de resultaten van het onderwijs besproken
worden en interventies voor de komende periode gezamenlijk worden
vastgesteld. Deze bijeenkomsten worden begeleid door een oudinspectrice van het onderwijs. In 2018 heeft vier keer een IB-netwerk
plaatsgehad met de focus op kennisoverdracht en uitwisseling van
ervaringen. De focus hierbij lag op versterken van didactiek,
5.2.2
leerresultaten en het handelingsgericht werken. Leraren leren interscolair
in Professionele Leergemeenschappen aan zelfgekozen thema’s, met als
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vaste ontmoeting de stichting brede personeelsbijeenkomsten en
daarnaast binnen de school groep doorbrekend.

Proo werkt
doelgericht en
opbrengstgericht

Alle scholen van Proo zijn duidelijk meer opbrengst- en
handelingsgericht gaan werken.
Op alle niveaus worden leeropbrengsten besproken, vaardigheidsgroei in
beeld gebracht en vinden monitorgesprekken plaats.
Dit is zichtbaar in de vooruitgang van de scores.
De nadruk is meer komen te liggen op (data)onderzoek en monitoring.
Het onderwijskundig gesprek gaat meer precies over didactiek,
klassenmanagement,
planmatige kwalitatieve zorg en het versterken van het leren van
leerlingen. Om dit te bewerkstelligen zijn prestatiebox-middelen
ingezet.
5.4 Stichting Proo voert een evenwichtig spreidings- en instandhoudingsbeleid
5.4.1
Proo heeft een
In 2018 zijn veel verkennende gesprekken geweest met andere besturen
visie op
over mogelijke samenwerking het geen geresulteerd heeft in versterking
spreiding en
van het openbaar onderwijs in de gemeente Nunspeet.
instandhouding
In 2018 is naast het uitvoering geven van het in 2015 vastgestelde beleid
van de scholen
een uitspraak gedaan over sluiting en instandhouding van scholen en
locaties in 2018 en 2019.

Onderwijs
Doelen

Resultaat 2018

6.1 Stichting Proo staat garant voor kindgericht excellent onderwijs met hoge opbrengsten
6.1.1

Stichting Proo werkt
opbrengstgericht

6.1.2

De scholen hebben hoge
opbrengsten
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In de weg naar het opstellen van de jaarplannen 2018-2019
heeft iedere school minstens 1 vak op het gebied van
rekenen/technisch lezen/begrijpend lezen/spelling als
verbeterpunt opgenomen. Er is in de beschrijving van de
aanpak veel aandacht besteed om een opbrengstgerichte
beschrijving van de aanpak te maken. Op verschillende
manieren is die aanpak met good practices en een theoretische
onderbouwing opgesteld.
Het opbrengstgericht werken staat tijdens de vier
voortgangsgesprekken met de regiodirecteuren centraal. Op
het MT komt dit aan de orde (samen leren) en tijdens de
studiedag op school en in de schoolleergemeenschappen tussen
twee scholen. Borging vindt plaats door beschrijving in
documenten.
Aan de eindtoets namen in 2018 24 scholen deel. De
eindopbrengsten zijn in dat jaar op 17 scholen op orde; 7
8

6.1.3

De regiodirecteuren,
directeuren en locatieleiders
geven opbrengstgericht
leiding

Er is een passend aanbod
6.1.4 voor ieder kind door
handelingsgericht werken

6.1.5

6.1.6 Er is een actueel
kwaliteitszorgsysteem
Aandacht voor sociaal
emotionele ontwikkeling van
leerlingen

scholen scoren onder de norm van de inspectie. Scholen met
in ieder geval een onvoldoende score starten vlak na die
eindtoets met een plan ter verbetering of ter consolidering van
de resultaten in groep 7. De scholen met een onder de norm
scorende groep 7 stellen een verbeterplan op.
Wij richten ons hier op het versterken van vaaardigheden en
kennis. In de gesprekkencyclus en m.n. de POP van de
directeur komt deze ontwikkeling aan de orde.
Versterken van kennis en vaardigheden vindt buiten en binnen
de school plaats; steeds gekoppeld aan de doelen in het
jaarplan (schoolplan).
De 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen
een leidraad voor het werken in de scholen.
Vanuit de stichting ligt de focus vanaf augustus vooral op ‘de
leerkracht doet er toe’ en hoe geeft de directeur als
onderwijskundig leider hier leiding aan. Ook de belangrijke rol
van de intern begeleider bij het opbrengstgericht werken is een
speerpunt. Daarnaast is het uitgangspunt ‘ons handelen is
doelgericht’ een speerpunt. In onze bijeenkomsten (IBnetwerk, MT) en voortgangsgesprekken komen deze
uitgangsgesprekken aan de orde.
In 2018 is het kwaliteitszorgsysteem van WMK aangeschaft.
De invoering hiervan is in het najaar van 2018 gestart. Onze
schoolplannen worden ook in dit systeem opgesteld.
Alle scholen van Proo gebruiken ZIEN! een module in
Parnassys, als LVS voor sociale emotionele ontwikkeling.
Waar nodig worden passende interventies ingezet; intern of
met begeleiding van externen.

6.2 Stichting Proo werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs

6.2.1 We voldoen aan 21st Century
Skills
6.2.2

6.2.3

Integrale kindcentra met
pedagogisch aanbod voor 3jarigen
Engels (VVTO) vanaf groep
1
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In alle scholen van Proo wordt in verschillende mate gewerkt
aan het ontwikkelen van 21st Century skills. Enkele scholen
hebben deze ontwikkeling als speerpunt in hun jaarplan
opgenomen.
In 2017 is basisschool de Veste als IKC gestart. Deze
ontwikkeling is op deze school verder uitgebreid en
geoptimaliseerd.
In het laatste trimester van 2018 zijn weer twee scholen van
onze stichting gestart met hun traject VVTO Engels. Voor het
eerst een groep waarin meer leerkrachten aan de slag zijn met
Cambridge B2 dan met Classroom English. Daarnaast is een
groep gestart in Harderwijk met leerkrachten van verschillende
scholen die alvast met Cambridge aan de slag wilden, alhoewel
hun school nog niet gestart is.
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6.3 Informatietechnologie speelt een belangrijke rol
6.3.1
ICT is geïntegreerd in het
Zeven scholen zijn in augustus 2014 gestart als
onderwijsconcept
Inspiriumschool. In schooljaar 2017/2018 zijn er 11
Inspiriumscholen. Alle klaslokalen hebben de beschikking
over een digibord.
6.3.2
Medewerkers beschikken
Voor alle medewerkers van Proo geldt het behalen van het Digiover ICT-basiscompetenties
diploma. Het merendeel heeft inmiddels aan de eisen voldaan.
en digitale geletterdheid
De laatste kleine groep is afgerond in medio 2017. In 2019 zal
weer een vaardighedenscan plaatsvinden.

Personeel
Doelen

Resultaat 2018

7.1 Stichting Proo zorgt voor competentiegerichte inzet van haar personeel
7.1.1 De competenties van alle
De diploma’s van medewerkers zijn zodanig gecategoriseerd dat
medewerkers zijn in beeld het mogelijk is selecties te maken van het medewerkers die in het
bezit zijn van de verschillende diploma’s.
Op alle scholen is sprake
Ook in 2018 zijn er op alle lagen van de stichting bijeenkomsten
7.1.2 van een professionele
geweest om het leren van en met elkaar te versterken, . Daar bij
leercultuur
werken we vanuit oog voor een goede cultuur, het doelbewust
verbinden op relevante inhoudelijke thema’s, leren direct
toepassen in het werk, openheid in zaken en gebruik van data.
7.2 Professionalisering is primair gericht op realisatie van de doelstellingen uit het strategisch
beleidsplan
7.2.2 Scholingsaanbod is
Circa 70 medewerkers hebben een vakgerichte opleiding
afgestemd op doelen SBP gevolgd.
en ontwikkeling van
personeelsleden en teams
Binnen alle teams en clusters is aandacht voor opbrengstgericht
werken en het versterken van leraarvaardigheden.
7.2.3 Stichting Proo heeft
Er zijn 2 academische basisscholen. De ambitie is om door te
erkende academische
groeien naar 4 is nog niet gerealiseerd.
basisscholen
7.3 Stichting Proo zorgt voor duurzame inzet van personeelsleden en optimale arbeids- en
leefomstandigheden
7.3.2 Optimale arbeids- en
In februari 2018 zijn leidinggevende trainingen aangeboden op
leeromstandigheden voor
het gebied van verzuimpreventie- en reductie met de focus op
personeelsleden en
stressherkenning en te nemen maatregelen.
leerlingen
In 2018 was het ziekverzuimpercentage 6,25 % en daarmee
0,32% hoger dan in 2017. Het landelijk ziekteverzuimpercentage
in 2018 is nog niet bekend. In 2017 bedroeg het landelijk
verzuimcijfer 5,9%.
7.4.1 De medezeggenschap
De leden van GMR en MR-en zijn goed geinformeerd over alle
binnen Proo is
ontwikkelingen en op de hoogte van relevante
professioneel en
besluitvormingsprocessen. De vergaderingen verlopen effectief
transparant
en planmatig in een jaarplanning.
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Stichting Proo stimuleert actieve deelname en betrokkenheid van
personeelsleden op beleid en verantwoording op MR en GMRniveau. Bij de GMR zijn ontstane vacatures voor de
personeelsgeleding nog niet volledig ingevuld. Voor deze
vacatures zijn divers oproepen geplaatst in de Team Info,
oproepen in het MT en is er een poster ontworpen.
Communicatie
Doelen

Resultaten 2018

8.1 De scholen van Stichting Proo hebben een herkenbare sterke marktpositie
8.1.1
De scholen ontwikkelen
Door een betere focus op marktaandeel in het MT is de focus op
marketing- en
de scholen verbeterd op het ontwikkelen van marketing en
communicatiebeleid
communicatiebeleid.
De jaarplannen en actiepunten 2018 werden veelal uitgevoerd.
Ondersteuning van de medewerker marketing en communicatie
Bestuurskantoor en Communicatiebureau Ineziatief is regelmatig
ingezet. Het traject ‘Communiceren vanuit je kracht’ is op alle
8.1.2
scholen doorlopen en is in maart 2018 afgerond.
Voor Innova en De Ontdekking zijn communicatieplannen
uitgewerkt en middelen ontwikkeld met een nieuw logo en
content. Innova is gestart met een nieuw onderwijsconcept en De
Ontdekking is per 1-8-2018 overgedragen aan het bestuur van
Proo.
De scholen zijn actief en
De verhouding tussen leerlingen 4-8 jaar en 8 jaar en ouder is net
gericht aan de slag met
als vorig jaar op de teldatum 47% - 53%.
werving nieuwe leerlingen Het aantal leerlingen van Stichting Proo is vrijwel gelijk aan de
situatie van oktober 2017. Door de bijzondere ontwikkelingen in
Nunspeet (overnemen van de Ontdekking) en in Harderwijk
(asielzoekers) is het marktaandeel in 5 van de 8 gemeenten
toegenomen. Voor de 8 gemeenten als totaal is er sinds 2008 voor
de eerste maal weer (8 leerlingen) sprake van stijging van het
aantal leerlingen. In totaal is het marktaandeel nog wel gedaald
namelijk van 11,37% naar 11,34%. Met name in de gemeenten
Epe en Elburg is sprake van een flink verlies van marktaandeel.
Over een lange reeks van jaren blijkt dat de daling vrij constant
is.
Voor De Blerck, Innova en De Ontdekking is een nieuw logo
gemaakt en een nieuw logobord bij de school geplaatst. Ook bij
Sprenge Emst is een nieuw logobord op de gevel gehangen.
De Ontdekking, Innova, De Blerck en Sprenge Vaassen hebben
een nieuwe flyer gemaakt en verspreid.
De Bogen in Harderwijk heeft in 2018 reclamebordjes op een
rotonde in de wijk staan om de school in de wijk meer
bekendheid te geven. Met nieuwe flyers, posters en facebook
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berichten heeft De Bogen het nieuwe concept van Innovatieve
school gepromoot.
Op alle scholen werden Open Dagen en/of Ukkiedagen
georganiseerd voor de werving van nieuwe leerlingen.
Voor de Open Dagen zijn gezamenlijke advertenties geplaatst in
de HAH-kranten. De scholen hebben zelf op social media de
open dagen zoveel mogelijk gedeeld.
De scholen plaatsen de uitnodiging voor de Open Dagen op de
website en op Facebook. Bij de peuterspeelzaal zijn flyers en
informatie over de school neergelegd en posters met dezelfde
uitstraling opgehangen voor het werven van nieuwe leerlingen.
Alle scholen geven een informatiepakketje mee aan nieuwe
ouders.
In de week van het Openbaar Onderwijs (maart), organiseren
diverse scholen extra activiteiten en open dagen.
8.2 Professionele communicatie, extern en intern, staat centraal
8.2.1
De communicatie is
In 2018 heeft Proo twee keer een ontmoeting georganiseerd met
vernieuwend
de Gemeenten (raadsleden, collegeleden, wethouders en
ambtenaren, leden van de RvT en MT van Proo) voor een
presentatie van het nieuwe SBP en de samenwerking met de
RSG’s. Deze bijeenkomsten zijn door alle betrokkenen zeer
nuttig gevonden.
In november 2018 is een studiemiddag voor studenten
georganiseerd door de coördinator werkplek leren; dit is een 2jaarlijkse bijeenkomst.
De scholen profileren zich goed op social media en met het
versturen van persberichten. In 2018 hebben de scholen allemaal
een nieuwe websites gelanceerd. De nieuwe AVG is een
aandachtspunt voor de publicatie van foto’s. Daardoor is het
gebruik van social media wat minder geworden.
Op Sprenge Emst is een schoolfilm opgeleverd. De film wordt
gebruikt om sfeer en inhoud van het onderwijs op een mooie
8.2.2
manier te tonen aan eigen ouders en nieuwe ouders. Voor AZS
De Vlieger zijn nieuwe foto’s gemaakt voor de website.
De communicatie met
ouders is actief en
professioneel
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Veel scholen zetten in 2018 de Parro app (ParnasSys) in voor de
communicatie met ouders.
De scholen versturen regelmatig nieuwsbrieven (bijna altijd
digitaal) aan de ouders over activiteiten en ontwikkelingen in de
school.
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Huisvesting
Doelen

Resultaten 2018

9.1 De veilige schoolgebouwen van stichting Proo hebben een duurzame uitstraling
9.1.2
Alle schoolgebouwen van Op diverse scholen zijn oefeningen gehouden en zijn voldoende
stichting Proo zijn veilig
bekwame BHV-ers aanwezig. Stichtingsbreed zijn BHVscholingen aangeboden.
9.1.4 Alle scholen zijn zuinig
Op vrijwel alle scholen zijn slimme meters geplaatst waarbij het
met energie en gericht op
energieverbruik op afstand wordt uitgelezen. Op een aantal
duurzaamheid
scholen is energiezuinige verlichting aangebracht.
Op 7 scholen zijn zonnepanelen aangebracht. Dit levert een
aanzienlijke daling op van het elektraverbruik.
9.2 Stichting Proo heeft een evenwichtig en duurzaam scholenbestand
9.2.3
Stichting Proo ontwikkelt
Via de Integrale Huisvestingsplannen wordt een adequaat
een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid ontwikkeld. Er zijn gesprekken gevoerd met
huisvestingsbeleid
de wethouders van de gemeenten.
Leegstand wordt zoveel mogelijk opgevuld door externe partners
binnen de school te halen.
Financiën
Doelen

Resultaten 2018

10.1 Er is een transparant systeem van financiële planning en control op centraal en op schoolniveau
10.1.1

Tweemaal per jaar vindt
een risicoanalyse plaats en
worden maatregelen
geformuleerd

Iedere maand worden de leerlingenaantallen en personeelsinzet
gemonitord.
Per trimester is er een rapportage aan het Raad van Toezicht
betreffende de realisatie van de exploitatie (inclusief prognose
jaarresultaat), onderwijsopbrengsten, HRM-doelen en voortgang
op het strategisch beleid. Tevens is hierin een overzicht
opgenomen van de lopende bedrijfsvoerings-risico’s.

10.2 Stichting Proo is een financieel solide organisatie
10.2.1

Stichting Proo heeft een
sluitende
(meerjaren)begroting

In 2018 is de meerjarenbegroting (MJB) geactualiseerd en er is
een sluitende begroting voor de jaren 2019 tot en met 2023.

Wezenskenmerken openbaar onderwijs

In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar onderwijs
omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van de Stichting Proo een belangrijke
leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Dit komt terug in de
missie van onze stichting. De pluriformiteit wordt vormgegeven door op de scholen actief aandacht
te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze
multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het
verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene
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toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is,
behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst,
levensovertuiging of geaardheid.
De kernwaarden van stichting Proo zijn:
- Bekwaam
- Betrokken
- Nieuwsgierig
De missie van Stichting Proo

Stichting Proo biedt toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van al haar
leerlingen en met hoogst haalbare opbrengsten in een veilige omgeving waar eenieder respectvol met
elkaar omgaat. Stichting Proo legt op een professionele en inspirerende wijze de basis voor de
toekomst van onze leerlingen waarbij de ouders de eerste actieve partner zijn.
De visie van Stichting Proo

We zijn een aantrekkelijke aanbieder van basisonderwijs op de Veluwe. We realiseren onze missie
door een professionele lerende gemeenschap te zijn, waarin onze kernwaarden tot uitdrukking komen
in ons dagelijks handelen. Het werken aan een ontwikkelingsgerichte, lerende cultuur is feitelijk de
kern waarop wij het strategisch beleid van onze stichting duurzaam beklijven. Coöperatief leren, leren
van elkaar, doelgericht en planmatig onderwijs gecombineerd met hoge verwachtingen van leerlingen
is de basis voor het handelen.
Om onze doelen te bereiken hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. Goede relaties zijn essentieel voor respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers, leerlingen
en ouders onderling;
2. Wij leven herkenbaar onze waarden en normen vanuit de grondbeginselen van het openbaar
onderwijs: vrijheid, relatie en diversiteit;
3. Leerlingen krijgen ruimte om invloed uit te oefenen op hun eigen leertraject en leren dat zij
medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling;
4. Het onderwijs is passend en uitdagend voor iedere leerling;
5. Alle scholen bieden op termijn Engels vanaf groep 1;
6. Het doeltreffend kunnen omgaan met moderne informatie- en communicatiemiddelen (ICT) is
essentieel;
7. Alle scholen hebben hoge opbrengsten, werken volgens solide concepten en zijn gericht op een
adequate voorbereiding op het vervolgonderwijs;
8. Ons personeel is uitstekend opgeleid, beschikt over eigentijdse vaardigheden en werkt vanuit een
lerende houding;
9. Onze scholen werken samen met relevante partners en bieden passende lokale voorzieningen;
10. Ons personeel is zowel in houding als mondeling en schriftelijk interpersoonlijk vaardig en
maatschappelijk betrokken.
2.3

Management & Bestuurskantoor

De bestuurder wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor adviseert en
ondersteunt het Managementteam en medewerkers over onderwijskundige zaken, personeelsbeleid
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en -beheer, huisvestingsbeleid, en ICT. Het bestuurskantoor (BK) is gehuisvest in het gebouw van de
Regio Noord Veluwe aan het Oosteinde 17 te Harderwijk.
De financiële administratie en de personele- en salarisadministratie is vanaf 2015 uitbesteed aan
Onderwijsbureau Twente.
Op het bestuurskantoor werken in 2018 7 medewerkers met een totale werktijdfactor van 6 fte. In
bijlage 2.3 is een overzicht van de medewerkers, hun functie en formatieomvang op het
bestuurskantoor opgenomen gedurende de afgelopen vier jaren.
2.4

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De medezeggenschap is op schoolniveau en op bovenschools niveau geregeld. De afzonderlijke
basisscholen en het bestuurskantoor kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale
(school)belangen worden behartigd en waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd
zijn. De directeur van de school heeft mandaat om met hen het overleg te voeren over
schoolspecifieke zaken.
Bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) en is de voorzitter van het College van Bestuur de gesprekspartner ten
aanzien van het overleg over de bovenschoolse zaken. De GMR bestaat uit 10 personen waarvan 5
er gekozen zijn door en uit de ouders/verzorgers met kind(eren) op de scholen van Stichting Proo en
5 leden vanuit het personeel.
De GMR heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd. De GMR heeft een eigen website onder de Proo
website.
De (P)-GMR heeft in 2018 haar instemming verleend aan/positief advies uitgebracht over;
-

Bestuursformatieplan 2018/2019;
Meerjarenbestuursformatieplan 2018 – 2021;
Arbobeleidsplan;
Intentieverklaring Strategische Samenwerking met beide RSG’s;
Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022;
GMR reglement en Medezeggenschapsstatuut;
Begroting 2019;
Meerjarenbegroting 2019-2022;

De GMR heeft niet ingestemd met het Voorstel inzake Bring Your Own Device.
Voorts is met de GMR regelmatig gesproken over de voortgang van het onderzoek naar de
samenwerking met de beide RSG’s, PR & Marketing en de gevolgen en anticipatie op de daling van
het leerlingenaantal. In verband met het vertrek van de ambtelijk secretaris is er een nieuwe
ambtelijk secretaris benoemd in augustus 2018.
In bijlage 2.4 is een overzicht van de samenstelling van de GMR eind 2018.
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2.5

Organisatie en communicatie

Organisatie en management

Per augustus 2017 heeft elke locatie een eigen (waarnemend) directeur, waarvan één van de twee
regiodirecteuren leidinggevende is. Regiodirecteuren en directeuren vormen gezamenlijk het MT.
Een eerste evaluatie van de nieuwe structuur heeft in december 2018 plaatsgevonden. De eerste
ervaringen zijn positief. De bestuurder, business-controller en beleidsmedewerkers zijn, indien
gewenst, als adviseur bij het MT aanwezig. Het MT is in 2018 in de regel maandelijks bijeen geweest
en er is twee keer een tweedaagse geweest. Er is gewerkt aan de uitvoering van de strategische doelen
voor de komende jaren, de formatie, de verdere professionalisering en teamvorming.
Op clusterniveau en op schoolniveau is verder gewerkt aan de lerende organisatie, met name gericht
op en vakmanschap van de leraren.
2.6

Instandhouding

Onder het bestuur van de stichting vallen aan het eind van het verslagjaar 2018 18 openbare
basisscholen (BRIN-nummers; 25 locaties) over 8 gemeenten.
De procedure voor administratieve samenvoeging van de Korenbloem met de Schovenhorst heeft
plaats gevonden in het schooljaar 2017-2018. De MR-en hebben inmiddels met het voorstel van het
bevoegd gezag ingestemd.
Per 1 augustus 2018 is Montessorischool De Ontdekking met ruim 50 leerlingen in Nunspeet
overgenomen van de stichting Monton en valt formeel onder het brinnummer van de Schakel. AZS
De Vlieger in Harderwijk geeft vanaf 1 augustus 2018 les aan alle jaargroepen van de basisschool.
Dit betekent dat op 1 oktober 2018 er honderd leerlingen op deze school zaten.
Jaarlijks wordt het voortbestaan bekeken op grond van de leerlingenaantallen.
Scholen die onder de gemeentelijke opheffingsnorm zitten, kunnen, door middel van de toepassing
van het wettelijk instrument van de gemiddelde schoolgrootte, blijven voortbestaan. Door de komst
van de leerlingen van de Ontdekking en meer leerlingen op de Vlieger, is berekend op basis van de
gemiddelde schoolgrootte dat alle brinnummers van Proo per 1 augustus 2019 in stand kunnen
blijven.
2.7

Het scholenbestand en voorzieningen

Het scholenbestand bestaat eind 2018 uit 25 locaties, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe. De Ontdekking in Nunspeet is
overgenomen door Proo en valt formeel onder het brinnummer van de Schakel.
In bijlage 2.7 is een overzicht opgenomen van de scholen van Proo.
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2.8

Het leerlingenbestand

Het totale leerlingenaantal van de Stichting Proo bedroeg op 1 oktober 2018: 2272 leerlingen.
Het leerlingenverloop over de afgelopen jaren is hierna weergegeven. Alle scholen zijn bezig met een
actieplan.

Verloop leerlingenaantallen op stichtingsniveau (teldatum 1 oktober)

Totaal Proo
Verschil
Percentage

2009
3398

2010
3249
-149
-4,38%

2011
3132
-117
-3,60%

2012
2988
-144
-4,60%

2013
2845
-143
-4,79%

2014
2650
-195
-6,85%

2015
2565
-85
-3,21%

2016
2394
-171
-6,67%

2017
2282
-112
-4,68%

2018
2272
-10
-0,44%

Het leerlingenaantal is in 2018 gedaald met 0,44 % (in 2017 met 4,68 %). Op 10 scholen/ locaties is
het leerlingenaantal ten opzichte van 1 oktober 2017 gestegen.
Op 10 scholen/ locaties heeft een daling plaatsgevonden. De Ontdekking is medio 2018 toegevoegd
als locatie met per oktober 2018 55 leerlingen.
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1500

4-7 jaar

1000

8 jaar e.o.
500

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

In bovenstaande grafiek opgenomen is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de bovenbouw
respectievelijk onderbouw weergegeven.
Ook in de regio is een lichte daling van het leerlingenaantal binnen het totale basisonderwijs te zien,
behalve in 2018 waar stabilisatie is, zoals onderstaande tabel weergeeft.
Leerlingenverloop in procenten totaal voedingsgebied en Proo
2010
2011
2012
2013
2014
Proo
-3,7%
-4,6%
-4,8%
-6,9%
Voedingsgebied Proo
-2,0%
-0,4% -1,9%
-1,2%
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2015
-3,2%
-0,9%

2016
-6,7%
-0,5%

2017
-4,7%
-0,1%

2018
-0,3%
0,0%
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2.9

Deelnamepercentage openbaar onderwijs

Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ligt landelijk al jaren iets boven 30 %. Het
deelnamepercentage op de noord en westkant van de Veluwe is lager dan het landelijk percentage
(tussen 1 en 15 %) met uitzondering van de oostkant bij de gemeenten Epe en Heerde (rond de 30
%). Aan de noordkant van de Veluwe is het christelijk onderwijs dominant. Een overzicht van het
verloop van het absolute aantal en de deelnamepercentages per gemeente over de afgelopen 4 jaren
vindt u in de bijlage 2.9 en 2.9a.
In 2018 is het deelnamepercentage van Proo in 5 van de 8 gemeenten iets gestegen.
Humanistisch vormingsonderwijs

Stichting Proo biedt op alle scholen Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO en
HVO) aan. Dit onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die vallen onder de Wet BIO.
2.10

Lokale educatieve agenda (LEA)

In de wet onderwijsachterstandenbeleid worden gemeenten en schoolbesturen verplicht om minimaal
1 keer per jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het tegengaan van
segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze thema’s dienen deel uit te maken van
de lokaal educatieve agenda.
Het LEA-overleg krijgt binnen alle gemeenten steeds meer vorm. In veel gevallen wordt dit
gecombineerd met de agenda voor het OOGO (huisvesting). LEA is tot nu toe vooral een uitvoerend
overleg.
Onderwerpen zijn o.a. de zorgstructuur, de schakelklassen en de combinatiefunctionaris. De
meerscholendirecteuren voeren het overleg met de gemeenten. Indien nodig schuift de bestuurder
aan.
2.11

Marketing en Communicatie

De drie kernwaarden voor alle scholen van Proo zijn Bekwaam, Betrokken en Nieuwsgierig. De
scholen vullen dit aan met kernwaarden die betrekking hebben op het profiel van de school.
Hiermee profileren de scholen zich onderscheidend.
In 2018 is het nieuwe SBP gemaakt. De middelen die hiervoor zijn gemaakt voor de publicatie zijn
een tekening met de uitgangspunten, kernwaarden em thema’s van het SBP (toegepast in alle
communicatiemiddelen), een uitgebreide versie in een boekje em digitaal, een publieksversie in een
klein boekje, een placemat voor de medewerkers, een magneetplaat voor de scholen om de nieuwe
thema’s uit te werken em een omslagmap voor informatiepakketjes op de scholen.
Profilering

In 2018 communiceren de scholen vanuit een gezamenlijke geformuleerde belofte die tot stand is
gekomen met behulp van het merkwiel. De scholen communiceren vanuit een onderscheidende
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waarde de belangrijkste thema’s waarmee de school werkt. De belofte is in 2018 vertaald naar
content voor de nieuwe websites en nieuwe flyers voor een aantal scholen.
Personeel communiceert door houding en gedrag, intern en extern. Ieder team heeft samen een
belofte geformuleerd in het traject ‘Communiceren vanuit je kracht’. Klantgericht denken en doen,
samen trots zijn op je school en dat uitdragen moet het imago verbeteren. Door de belofte en trots te
blijven delen (teamvergaderingen en MT) wordt dit geborgd.
Met Innova en De Ontdekking zijn PR plannen en middelen uitgewerkt. Voor Innova is een nieuw
onderwijsconcept vertaald naar een nieuwe naam, een nieuw logo en content voor diverse
communicatiemiddelen. Voor De Ontdekking is aandacht besteed aan de overgang naar Stichting
Proo met gebruik van diverse communicatiemiddelen.
Perscontacten

In de plaatselijke en regionale kranten zijn persberichten opgenomen over activiteiten en
ontwikkelingen op de scholen en bij Stichting Proo. De scholen zijn actief in het aanleveren van
persberichten en de contacten met de media worden hiermee versterkt.
Een enkele keer staat het verhaal van één van de scholen in een vakblad/magazine, zoals in Mensen
Kinderen (Landelijk Jenaplan tijdschrift): “Een kleine Veluwse school waar kinderen mondiaal
leren denken. Jenaplanschool Heerde wint Peter Petersen prijs.”
In 2018 is de Voorzitter College van Bestuur een aantal keer in gesprek geweest met journalisten uit
de regio, over de Hoogbegaafdenklassen, de Horsthoek in Heerde en de samenwerking met de VO
scholen. Hierdoor is de beeldvorming van het openbaar onderwijs en de stichting verbeterd.
Voor de aankondiging van de Open Dagen zijn in verschillende gemeenten gezamenlijke
advertenties geplaatst. Een aantal scholen plaatst regelmatig advertenties in plaatselijke media en/of
digitale media of nemen deel aan wijkactiviteiten om de school te profileren. Door middel van
gezamenlijke advertenties, posters, via de website en social media werden ouders en nieuwe
leerlingen uitgenodigd. Bij PSZ en Kinderopvang worden informatiepakketjes van de scholen en
uitnodigingen voor de Open Dag neergelegd.
In 2018 zijn in de regio’s West en Noord Veluwe, Amersfoort en Zwolle personeelsadvertenties
geplaatst voor het werven van leerkrachten. In juni en november zijn advertenties geplaatst voor een
leerkracht van een extra Hoogbegaafdenklas in Epe. De personeelsadvertenties worden gedeeld op
Facebook, Instagram en LinkedIn en worden ook op MeesterBaan, Indeed en Vacaturetreffers
geplaatst.
Stichting Proo en de scholen zijn diverse keren positief in de plaatselijke en regionale media
verschenen.
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Nieuwsbrief en digitale media

In 2018 is om de twee weken een Teaminfo verspreid onder alle medewerkers met een algemeen
deel, aangeleverd vanuit het Bestuurskantoor, en een school specifiek deel. De Team Info wordt
ook verstuurd aan de invalleerkrachten, GMR en leden van de Raad van Toezicht.
De scholen versturen regelmatig nieuwsbrieven aan ouders en verzorgers. Veel scholen gebruiken
vanaf 2018 de digitale app van ParnasSys – Parro – voor de communicatie met ouders en
verzorgers.
Op de website van de Stichting www.stichtingproo.nl wordt informatie en nieuws over Proo en de
scholen geplaatst en Proo heeft een Twitter- en Facebook-account. De scholen maken veel gebruik
van Facebook voor de aankondiging van activiteiten of voor het delen van foto’s of video-opnamen.
Hiermee worden veel ouders en andere contacten bereikt. De berichten van de scholen worden ook
zoveel mogelijk gedeeld op de Facebookpagina van Stichting Proo. De nieuwe AVG is een
aandachtspunt voor de publicatie van foto’s. Daardoor is het gebruik van social media wat minder
geworden.
De GMR houdt de informatie over de medezeggenschap bij op de website van Stichting Proo.
Dag van de Leraar

Alle leerkrachten hebben in het kader van de ‘Dag van Leraar’ een Dopper ontvangen met het logo
van Proo erop.
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3.
3.1

Onderwijs en Kwaliteit
Kwaliteitszorgbeleid

Binnen Proo ligt de focus op het systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de
kwaliteit van de hele organisatie binnen de daartoe gestelde kaders in het SBP.
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en specifiek het onderwijskundig
leiderschap op de school.
De basis van werken ligt in een planning- en control cyclus (PDCA). ‘Beginsituatie’, ‘doelen’ en
‘aanpak’ worden in een jaarplan beschreven. In de verschillende teambijeenkomsten wordt de aanpak
periodiek geëvalueerd. Tevens wordt de mate waarin de gestelde doelen op bepaalde momenten in
het schooljaar bepaald. In ieder geval vier keer per jaar heeft de directeur een voortgangsgesprek met
de regiodirecteuren om de voortgang van de ontwikkeling zoals in het jaarplan beschreven te
bespreken en te evalueren.
Planning en verantwoording

Iedere school binnen Proo beschikt over een actueel schoolplan en een actuele schoolgids. Het
jaarplan is afgeleid van het vigerende schoolplan. Het schoolplan is voor een belangrijk deel
gebaseerd op het SBP van onze stichting. In het jaarplan van de school is de ontwikkeling van een
vakgebied uit de basisvaardigheden opgenomen, de PR & marketing van de school en 2
ontwikkelingsgebieden uit het SBP. Het jaarplan en de jaarplanning daarbij worden 3 keer per jaar
met de regiodirecteuren besproken. Op deze wijze vindt monitoring plaats.
Een directeur van een school verantwoordt de ontwikkeling van de school met een jaarverslag aan
de regiodirecteur.
3.2

Klachtenregeling

In het kader van de klachtenregeling is Eva Meter (werkzaam bij de IJssel groep) als onafhankelijke
vertrouwenspersoon binnen de stichting Proo aangesteld. Proo is aangesloten bij de landelijke
commissie onderwijsgeschillen. Verder heeft elke school 1 of 2 schoolcontactpersonen.
Er zijn in 2018 twee dossiers behandeld door de vertrouwenspersoon.
Bij de bestuurder zijn in 2018 geen formele klachten binnengekomen dan wel behandeld.
3.3

Inspectie

De onderwijsinspectie in Zwolle houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Mevrouw van
Hemert is vanaf 2017 de contactinspecteur voor Proo.
Toezicht en arrangementen

Alle scholen van Stichting Proo hebben een basisarrangement. In 2018 zijn er op 4 scholen binnen
de stichting thema-onderzoeken uitgevoerd: de Korenbloem (didactisch handelen), de Jan
Ligthartschool (didactisch handelen), Het Talent (rekenen en wiskunde) en de Spreng (dyslexie). De
informatie die de inspectie tijdens de onderzoeken verzamelt worden gebruikt om een landelijk beeld
te geven.
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3.4

Opbrengsten

Alle scholen maken naast de methode-gebonden toetsen gebruik van methode-onafhankelijke toetsen
van Cito. De gegevens zijn opgenomen in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys.
Alle scholen van de Stichting Proo nemen sinds 2016 deel aan de IEP-eindtoets.
Opbrengstgericht werken en de basis op orde

Om de leeropbrengsten nog verder te versterken is de afgelopen jaren zwaar ingezet op
onderwijskundig leiderschap en “de basis op orde” op alle scholen.
Opbrengstgericht werken vormt een belangrijk speerpunt in het SBP. In 2018 zijn de opgedane kennis
en de ontwikkelde vaardigheden verder versterkt. Dit geldt voor alle functionarissen binnen de
school. Opbrengstgericht werken is een vast onderwerp tijdens de gesprekken van de
regiodirecteuren met de directeur (en ib’er) van de school.
Het team Proo-actief heeft in 2018 9 groeimetingen op scholen binnen st. Proo uitgevoerd. Van ieder
bezoek is een verslag opgesteld met sterke punten van de school en mogelijke verbeterpunten voor
de school.
Uitstroom naar het VO

Het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het VO is de afgelopen 4 jaren vrijwel constant. In 2018
zijn 329 leerlingen van groep 8 uit uitgestroomd naar het VO. (In 2017:340, 2016: 382, 2015: 360)
Hierop volgend is de verhouding van de uitstroom per schooljaar naar soort voortgezet onderwijs
van het totale aantal leerlingen in een grafiek opgenomen.
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3.5

ICT

In het schooljaar 2018-2019 is de werkgroep Digitalisering doorgegaan met het inspireren,
adviseren en ondersteunen van scholen op het gebied van extended learning. Steeds meer leerlingen
binnen de stichting leren op die manier plaats- en tijdonafhankelijk te leren en werken met Mijn
Omgeving Online (MOO) van HeutinkICT, Office365 en Padlet.
Met de Wereldweide en de Korenbloem is in het najaar een traject gestart om met ondersteuning
van Microsoft het onderwijs, ondersteund door technologie, verder te moderniseren om met ingang
van het schooljaar 2019-2020 het predicaat ‘Microsoft Showcaseschool’ te mogen voeren. Dit geeft
de scholen tevens de mogelijkheid om deel te gaan uitmaken van de wereldwijde community van
Showcasescholen.
Deze scholen zullen als eerste scholen van Proo ook zonder server gaan werken. De ervaringen die
hierbij worden opgedaan kunnen worden gebruikt als ook de overige scholen serverloos moeten
gaan werken.
In het kader van het project ‘Glasvezel buitenaf’ zijn de Schovenhorst, de Montessori
Sterrenschool, de Horsthoek en de Zuukerschool aangemeld. De Schovenhorst krijgt daardoor in
het voorjaar van 2019 de beschikking over breedband internet, de overige scholen zullen in het
najaar van 2019 worden aangesloten.
Ook dit jaar zijn vanuit het Inspirium weer workshops in de klas verzorgd. Naast de vier bestaande
workshops is ook het werken met Green Screen toegevoegd en wordt een eerste verkenning
uitgevoerd op de waarde van virtual reality in het onderwijs.
In het najaar van 2018 is een begin gemaakt om ook onze nieuwe collega’s van de Ontdekking te
ondersteunen bij het gebruik van ICT. De oude digiborden zijn vervangen, de kleutergroep heeft
een touchtafel gekregen en er is een begin gemaakt met de inventarisatie om ook het beheer bij
Heutink ICT onder te brengen.
3.6

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Alle basisscholen hebben de wettelijke
taak om passend onderwijs te geven. De samenwerkingsverbanden weer samen naar school zijn
opgeheven en alle scholen zijn aangesloten bij een nieuw regionaal samenwerkingsverband. De
scholen van stichting Proo zijn aangesloten bij twee verschillende samenwerkingsverbanden:
Het samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe (Zeeluwe) omvat de scholen in de
gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.
Het samenwerkingsverband 2305PO in de regio Zwolle werkt met kamers. De kamer de Stroming
omvat de openbare scholen in en rond Zwolle en de Jenaplanschool en Vrije School in Zwolle. De
scholen van de stichting Proo in de gemeenten Heerde en Oldebroek vallen eveneens onder deze
kamer de Stroming.
De regionale indeling is door de minister vastgesteld, in overleg met de betrokken besturen in de
regio’s.
Voor de missie, visie en het ondersteuningsplan van de beide samenwerkingsverbanden verwijzen
wij u naar de websites:
Rapport 2018

23

Zeeluwe: http://www.zeeluwe.nl/
Stroming: http://www.dcdestroming.nl/

De middelen van de samenwerkingsverbanden worden ingezet voor;
- Directe inzet in het onderwijs, bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent;
- Indirecte inzet in het onderwijs, bijvoorbeeld de intern begeleider;
- Professionalisering leerkrachten/IB;
- Inzet expertise vanuit het KCO;
- Arrangementen;
- Hulpmiddelen of aanpassingen ten behoeve van passend onderwijs.
Binnen Proo is in 2018 het volgende ontwikkeld/geïmplementeerd en geborgd op het gebied van
passend onderwijs:
- Onderwerpen betreffende passend onderwijs staan periodiek op de agenda van het KCO en
die van het MT;
- Onderwerpen uit ondersteuningsplan van onze beide SWV zijn uitgevoerd;
- De Monitor van Zeeluwe is door alle betrokken scholen ingevuld;
- In alle gemeenten van st. Proo is “de lokale foto” besproken. St. Proo is levert een belangrijk
aandeel in het realiseren van een dekkend netwerk in de verschillende gemeenten
- De schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) zijn door de scholen geëvalueerd en bijgesteld;
- Voor het inzetten van arrangementen is een plan opgesteld;
- In de schoolgidsen en op de website wordt het vorm geven van passend onderwijs beschreven;
- Op voorlichtingsavonden voor ouders komt Passend Onderwijs aan de orde.
In 2019 zijn de volgende ontwikkelingen voorgenomen:
- Iedere school stelt een nieuw schoolondersteuningsprofiel op voor de periode 2019-2023
- Dekkende netwerken zijn in de verschillende gemeenten gerealiseerd.
Plan van aanpak hoogbegaafdheid (en digitale plusklas)

Ook in 2018 had de Stichting Proo weer twee groepen in de Digitale Plusklas met totaal ca. 30
leerlingen. Dit ‘Onderwijs op afstand’ voldoet in grote mate aan de onderwijsbehoeften van
meerpresteerders en/of hoogbegaafde kinderen. Er zijn drie informatiebijeenkomsten georganiseerd
voor ouders en leerkrachten.
Op vrijwel alle scholen is een beleidsplan hoogbegaafdheid en worden meerbegaafde leerlingen extra
begeleid. Op scholen zijn verdere initiatieven ontplooid om extra in te zetten op leerlingen die meer
aankunnen o.a. deelname aan plusklassen in samenwerking met het VO.
In 2017 is een plan van aanpak en uitvoering opgesteld om te komen tot 2 HB-klassen. In februari
2018 startten twee groepen, te weten in Epe en Ermelo. In augustus 2018 is een derde groep gestart
voor bovenbouwleerlingen te Epe.
De drie groepen bieden voor twee dagen per week onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen van
scholen van Proo en scholen van andere schoolbesturen in de regio.
Projectleider is Betteke Wittenberg. Met het openbaar voortgezet onderwijs te Epe en Harderwijk
wordt er beleid gemaakt voor een doorgaande lijn.
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3.7

Kennis Centrum Onderwijs (KCO)

In het KCO is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de
kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Een onderwijsadviseur (GZ-psychologe) van de
Stichting Proo voert de coördinatie en de uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast verrichtten in 2018
3 orthopedagogen, 1,4 fte, van Stichting Proo die de nodige kwalificaties hebben (ten minste
universitair geschoold, orthopedagogiek/psychologie) werkzaamheden voor het KCO.
Het KCO is werkzaam op de volgende gebieden:
- Leerlingconsultaties;
- Leerlingbegeleiding;
- Procesbegeleiding en professionalisering (op schoolniveau en leerkrachtniveau);
- Onderwijskwaliteit;
- Arrangementen;
- Opzetten en begeleiden kaderteam
- Hoogbegaafdenonderwijs;
- IB-netwerk (voorbereiding en uitvoering)
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4.

HRM

4.1

Beleidsontwikkeling.

In 2018 is er beleid vastgesteld ten aanzien van:
- Bestuursformatieplan 2018/2019;
- Meerjarenbestuursformatieplan 2018 – 2021;
- Arbeidsomstandigheden;
- Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschap;
- Medezeggenschapsstatuut.

4.2

Professionalisering

Op basis van het Strategisch Beleidsplan en de behoeften binnen de school is er een
professionaliseringsagenda opgesteld. Er wordt bewust de komende vier jaar met een beperkte groep
aan opleiders gewerkt. De prioriteit ligt bij het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen,
scholing (voor de opleiding tot) directeuren, de realisatie van de doelstellingen in het Strategisch
Beleidsplan voor wat betreft de Engelse taal, ICT en Nederlandse taal.
Het vierjarig professionaliseringstraject zoals gestart in 2014/2015, is vervangen door workshops
waarbij met twee jaarlijkse studiedagen. In deze workshops voor alle personeelsleden zijn de laatste
ontwikkelingen en kennis m.b.t. onderwijsinhoudelijke thema’s besproken. De opgedane kennis uit
de workshops wordt vertaald naar het handelen op de werkvloer. Het versterken van het handelen van
de leerkracht vormt het belangrijkste doel van deze activiteiten.
In 2018 volgen zes personen de opleiding tot Schoolleider Basisbekwaam bij de Nederlandse
Schoolleiders Opleiding / Centrum Nascholing Amsterdam (NSO-CNA). Drie waarnemend
directeuren zijn geslaagd voor de opleiding tot Vakbekwaam Schoolleider.

4.3

Formatie en personeelsbestand

De bezetting per 31 december 2018 in vaste en tijdelijke dienst bedroeg 175 (exclusief
ziektevervanging). . Van de bezetting van 175 fte was 25 fte in tijdelijke dienst en 150 fte in vaste
dienst. Hiervan was 3 fte aan vast personeel in de vervangingspool geplaatst. Ten opzichte van 2017
is de formatie in vaste dienst, tijdelijke formatie en vast personeel in de vervangingspool
verminderd.
De landelijk gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel in per 1 oktober 2017 39,95 jaar.
De gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel bij stichting Proo per 1 oktober 2017
bedraagt 42,38 jaar.

Rapport 2018

26

Leeftijdsopbouw van alle personeelsleden per 31 december 2018.
Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

Totaal

15 tot 25 jaar

10

1

11

25 tot 35 jaar

39

5

44

35 tot 45 jaar

55

5

60

45 tot 55 jaar

45

2

47

55 tot 65 jaar

71

22

93

2

2

4

222

37

259

65+ jaar
Totaal

Het personeelsbestand bestaat voor 56% uit medewerkers van 45 jaar of ouder. Daarbij geldt dat in
de groep tot 45 jaar ook veel invalkrachten opgenomen zijn die op tijdelijke basis werkzaam zijn
voor de Stichting. De groep 45+ bestaat uit personeel dat in vaste dienst is bij de Stichting Proo.
4.5

Mobiliteit.

Stichting Proo kent een actief mobiliteitsbeleid. Elk jaar wordt elke medewerker benaderd en
gevraagd de personele wensen voor het komende schooljaar kenbaar te maken. Per 1 augustus 2018
zijn er 230 mutaties doorgevoerd voor wat betreft wisseling functie, school, werktijdfactor of
ontslag.
4.6

Verzuim.

De streefwaarde die Stichting Proo opgenomen heeft in haar Strategisch Beleidsplan met betrekking
tot het verzuimpercentage bedraagt 1% onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde
voor het PO (Ba0) bedroeg in 2017; 5,9 %. Het landelijk cijfer voor 2018 is nog niet bekend. Het
verzuimcijfer van Stichting Proo beweegt zich de laatste jaren tussen de 5 en 6%.
Figuur 5 verloop van het percentage verzuim in de afgelopen 3 jaar

Het oplopende verzuim wordt veroorzaakt door een groep van 10 medewerkers die langdurig ziek is.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het grootste deel van deze groep niet meer terugkeren in hun huidige
functie. In alle gevallen is/wordt in overleg naar een maatwerkoplossing gezocht. Dat heeft
geresulteerd in een herbenoeming als onderwijsassistent en tussentijds vertrek. Naar verwachting
zullen er in het kalenderjaar 2019 vijf medewerkers de organisatie verlaten wegens
arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zal het verzuimpercentage dalen. In de vervanging wordt voorzien
door de inzet van invalkrachten en poolers. De groep invalkrachten bestaat uit oud-Proo-medewerkers
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die een wachtgelduitkering ontvangen en meestal jonge afgestudeerde leerkrachten. Per kwartaal
worden de staten van inzet aan DUO gezonden.
Sinds januari 2018 werkt Stichting Proo met een nieuwe bedrijfsarts. De in 2017 gestarte
bedrijfsarts is langdurig ziek.
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5

Huisvesting en facilitaire zaken

5.1

Aanvragen, afhandeling en planning huisvestingsverzoeken bij gemeenten

De uitbreiding van de Cantharel in Ermelo heeft helaas vertraging opgelopen door bezwaren van
omwonenden tegen de omgevingsvergunning. Naar verwachting zal hierover in het eerste kwartaal
van 2019 meer duidelijkheid ontstaan.
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en bij de gemeente ligt een verzoek voor
aanvullende subsidie, omdat de werkelijke kosten hoger zijn dan de toegekende normvergoeding. In
de raad van 7 maart zal dit voorstel worden behandeld.
De gemeente Harderwijk heeft een positief antwoord gegeven op de vervanging van het platte dak
(constructiefout) van de Veste. In 2019 zal het platte dak worden vervangen, alsmede een
aanpassing van de entree en plein aan de voorzijde. Hierdoor zal minder vandalisme gaan optreden
dan voorheen onder de overkapping.
De aanvraag voor verbetering van de ventilatie van de Veste is afgewezen.
De aanvraag voor vervangende bouw van de Horsthoek is afgewezen en het bezwaar van Proo zal
binnenkort worden behandeld in de commissie voor de bezwaar en beroep van de gemeente Heerde.
Er zijn bij diverse gemeenten begin 2019 aanvragen ingediend voor:
- Vervangende nieuwbouw van de Wereldweide;
- Vervangende nieuwbouw van de Ontdekking;
- Vervangende nieuwbouw van de Jenaplanschool;
- Verbouwing voor een vierde groep leerlingen van de Montessori Sterrenschool Geerstraat.
5.2

Facilitaire zaken

Energiebesparende maatregelen

De regeltechniek van 6 scholen (Schovenhorst, Montessori-Sterrenschool, Jenaplanschool, Veste,
Wereldweide en Delta) is aangepast en van afstand regelbaar, waardoor op een simpele maar
effectieve wijze bespaard kan worden op het energieverbruik. Vrijwel alle andere schoolgebouwen
hebben al een op afstand bestuurbare regeling.
Onderhoud

Het marmoleum van de Veste in 5 lokalen; het marmoleum in de gemeenschapsruimte van de Jan
Ligthartschool en het marmoleum in de Jenaplanschool is vervangen. Gelijktijdig is er
binnenschilderwerk uitgevoerd bij deze scholen. Ook de personeelskamer van de Schovenhorst
heeft een schilderbeurt gekregen.
De Veste heeft, omdat het gebouw 30 jaar oud is, een toiletrenovatie gehad. Dit geldt ook voor de
Nieuwe Wisselse School.
Door de vervanging van de schoonloopmatten op een aantal scholen zal het schoonmaakonderhoud
minder zwaar worden en blijven de scholen meer gevrijwaard van zandinloop.
Het dak (één deel) van de Sprenge Emst is vervangen en de school heeft nu geen lekkage meer bij
dit deel van het gebouw. Het tweede dakdeel gaat in de komende maanden vervangen worden.
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Verbetering aanblik

De Korenbloem en Jan Ligthartschool zijn meer zichtbaar geworden. Bij de Korenbloem is de naam
van de school aan de achterzijde op de boeidelen aangebracht. De Jan Ligthartschool heeft op de
grote glazen puien de afbeelding van Jan Ligthart in glas en lood-folie laten aanbrengen.
Bij de Arendshorst vindt een onderzoek plaats naar de verbetering van de zichtbaarheid van de
entree.
Op de schoolpleinen van de Montessori-Sterrenschool, de Korenbloem en Hoge Weerdschool zijn
nieuwe speeltoestellen aangebracht.
Bij verschillende scholen zijn nieuwe bomen geplant, omdat de oude waren gekapt in verband met
onveiligheid.
De Sprenge Emst heeft plakfolie op de ramen gekregen en dit verbetert de uitstraling en de
aantrekkelijkheid van het gebouw. Ook bij De Bogen is een bord aan de gevel aangebracht
waardoor nu vanaf het winkelcentrum duidelijk zichtbaar is dat er een school naast het
winkelcentrum ligt. Van binnen is schilderwerk uitgevoerd. Op de bovenverdieping is druk gewerkt
aan een metamorfose van een groot werklokaal tot laboratorium. ‘
De Gildeschool en Spreng hebben folie op de ramen gekregen met leuke plaatjes van schoolgaande
kinderen erop.
De Delta heeft screens gekregen waardoor de zoninval niet meer hinderlijk is en dit ook het
binnenklimaat ten goede komt. Verder wordt voortaan op de scholen, die wij in eigen beheer
hebben, 1 x per 2 jaar de zonwering gecontroleerd en onderhouden.
Overige facilitaire zaken

De leien van het complex van de Amaniet, waarin de Cantharel ook is gehuisvest, zijn eindelijk
vervangen. De bouwhekken zijn van het plein en de kinderen kunnen weer veilig gebruik maken
van het gehele plein.
In het gebouw van Scola in Elburg is het lesplein ten behoeve van Innova aangepast, waardoor er
meer duidelijk overzicht is en relatie tussen alle groepslokalen van Innova.
Naar aanleiding van de grote verwijder- en schoonmaakactie van asbest op de Horsthoek door de
gemeente Heerde, zijn alle schoolgebouwen van Proo onder de loep genomen of er asbest aanwezig
is en zo ja of dit verwijderd is en er een asbestbeheersplan aanwezig is. De asbestbeheersplannen
worden begin 2019 opgesteld.
De controle van de brandblusmiddelen en brandmeldinstallaties op alle scholen heeft
plaatsgevonden.
Op de Gildeschool is een speelplein gerealiseerd met vooral bijdragen van ouders en sponsoren.
Voor 3 schoolpleinen is op initiatief van de directeur een subsidieaanvraag voor groene
schoolpleinen ingediend bij de provincie Gelderland: Arendshorst, Wereldweide en Jan
Ligthartschool. Uitvoering zal plaatsvinden in 2019, na hopelijk toekenning van de
subsidieaanvragen
De bedrijfswagens van beide coördinerende conciërges is vervangen door een grotere bedrijfsbus,
voorin kunnen voortaan 3 personen en achterin kunnen veel meer spullen vervoerd worden.
Overig:

Er is een meerjarenvervangingsplan voor meubilair gemaakt. In 2018 hebben de Veste,
Horsthoekschool en de gemeenschapsruimte van de Gildeschool nieuw meubilair gekregen.
Ook de vervanging van de inrichting van de speelzalen is gepland; de leverancier doet voortaan
tweejaarlijks onderzoek naar de staat van onderhoud en repareert of vervangt indien nodig.
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6

Financiën

6.1

Inleiding

Het jaarverslag 2018 wordt in een separaat bestuursverslag en een financiële jaarrekening opgeleverd.
Dit hoofdstuk is een samenvatting van de financiële jaarrekening.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten,
de investeringen en het financiële beleid. In de afzonderlijke (voorgeschreven) continuïteitsparagraaf
(Hoofdstuk 8), wordt ingegaan op de verwachte financiële gevolgen van het gevoerde en uit te voeren
beleid, het risicomanagement-systeem en de rapportage van het toezichthoudend orgaan.
6.2

Financiële situatie per 31 december 2018

Balans

Hieronder is de gerealiseerde balanspositie per ultimo 2018 en 2017 weergegeven. De activa-zijde
geeft de opbouw van de bezittingen weer. De passiva-zijde toont hoe de totale bezittingen zijn
gefinancierd.

Bedragen per 31/12
in duizenden euro's

Werkelijk
2017

Realisatie
2018

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

1.828
21

1.802
20

Vorderingen
Liquide middelen

952
2.477

1.188
2.453

Totaal

5.278

5.462

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

1.962
1.556
1.760

2.084
1.542
1.836

Totaal

5.278

5.462

Passiva

Reserves

De reserves nemen toe door het positieve resultaat.
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Voorzieningen

De voorzieningen dienen voor de gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud over
meerdere jaren en ter dekking van reeds aangegane personele verplichtingen welke in de nabije
toekomst tot een uitgave zullen leiden.

Voorzieningen (x € 1000)
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Totaal

onderhoud
reorganisatie
functiemix
jubilea

2018

2017

1.379
163

1.444
112

1.542

1.556

De voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van een meerjarenonderhoudsplan dat periodiek
wordt geactualiseerd. Voor het laatst is dit in 2017 gebeurd. Jaarlijks wordt een vast bedrag als kosten
voor groot onderhoud opgenomen in het resultaat en aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke
uitgaven voor groot onderhoud worden aan de voorziening onttrokken. De effecten van de actualisatie
worden verwerkt in de jaarcijfers vanaf 2018.
De voorziening Jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van toekomstig te verwachten
uitkeringen in verband met 25- en 40-jarige ambtsjubilea. Het saldo is bepaald op basis van de door
de PO-Raad opgezette berekeningswijze per personeelslid, waarbij rekening wordt gehouden met de
datum van indiensttreding, leeftijd, blijfkans en salarisschaal. In 2017 was de bepaling nog gebaseerd
op een vast bedrag per personeelslid in vaste dienst.
Kengetallen
Voor financiële sturing wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Hierna staan een aantal belangrijke
kengetallen vermeld.
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Ken- en stuurgetallen

2018

2017

Vermogensbeheer
Solvabiliteit
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen

38%
35%

37%
34%

1,98
1%

1,95
2%

Budgetbeheer
Liquiditeit
Rentabiliteit

6.3

Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar

Exploitatierekening

Hieronder is de verdichte staat van baten en lasten in duizenden euro’s (de exploitatierekening) over
het boekjaar 2018 weergegeven, afgezet tegen de begroting 2018 en de realisatie van 2017.

Baten

3.1Rijksbijdragen
3.2Overige overheidsbijdragen
3.5Overige baten

16.081
175
291

15.140
71
166

16.538
166
302

3.2Totaal baten

16.547

15.377

17.006

Werkelijk
2017

Begroot
2018

4.1Personeelslasten
4.2Afschrijvingen
4.3Huisvestingslasten
4.4Overige lasten

12.772
400
1.436
1.665

12.304
415
1.405
1.214

13.806
391
1.431
1.251

3.2Totaal lasten

16.273

15.338

16.879

274

39

126

-7

-7

-4

267

32

123

Lasten

3.2Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
3.2Resultaat
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Toelichting verschil ten opzichte van de begroting:

De baten zijn ruim € 1.600.000 beter dan begroot. Voor ca. €900.000 is dit een gevolg van bijstelling
van de bekostiging, ca. € 100.000 aan extra baten van de samenwerkingsverbanden en subsidies voor
eerste opvang vreemdelingen (€ 400.000)
De overige overheidsbaten zijn hoger dan begroot als gevolg van extra gemeentelijke bijdragen voor
achterstandsleerlingen. Bij de overige baten zijn het vooral bijdragen van schoolorganisaties voor
gezamenlijke projecten die voor extra baten zorgen.
De personele lasten zijn € 1.500.000 hoger dan begroot door:
Hogere salariskosten (+€ 1.250.000) vooral als gevolg van de salarisafspraken in de CAO, die niet
begroot waren,
Meer kosten scholing (+ € 30.000),
Kosten inhuur personeel en interim-management (+ € 210.000),
Hogere uitkeringen (- € 70.000)
Hogere dotatie voorziening jubileumuitkeringen (+ € 50.000) en
Diversen (+ € 30.000).
De afschrijvingslasten zijn ca. € 24.000 lager dan begroot door lagere investeringen in ICT en later
in het jaar dan gepland.
De huisvestingslasten zijn ca € 30.000 hoger dan begroot, door eenmalige kosten in verband een
nieuw contract voor schoonmaakartikelen.
De overige materiële lasten zijn ca. € 20.000 hoger dan begroot, door vooral meer
deskundigenadvies. Daarnaast is sprake van hogere kosten van verbruiksmateriaal en minder kosten
van software en reproductie.
Toelichting grootste verschillen ten opzichte van 2017:
De baten zijn in 2018 ca. € 500.000 meer. Dit is vooral een gevolg van meer rijksbijdragen. De
rijksbijdragen zijn hoger door een groot aantal factoren. Negatief hebben gewerkt een daling van het
aantal leerlingen en daling van het aantal leerlingen met een achterstand (gewicht). Positief zijn de
compensatie voor gestegen salariskosten, werkdrukmiddelen, verhoging kleine scholentoeslag en
toename asielzoekersleerlingen. Overige overheidsbijdragen en overige baten zijn vrijwel gelijk aan
2017.
De personele lasten zijn ruim € 1.000.000 hoger vooral stijging van de salariskosten als gevolg van
de in het voorjaar van 2018 afgesloten CAO met (+ € 900.000) en een iets hogere bezetting onder
andere door de inzet van werkdrukmiddelen, stijging van de uitkeringslasten wegens meer
zwangerschappen (- € 20.000), meer inhuur van derden (+ € 60.000, minder scholingslasten (- €
100.000, stijging van de dotatie aan de voorziening jubilea ( +50.000) € en stijging van diverse kleine
zaken (+ €150.000).
De huisvestingslasten en afschrijvingen zijn beide per saldo vrijwel gelijk aan 2017.
De overige materiële lasten zijn ca € 430.000 lager door dat incidentele kosten in 2017 in 2018
niet meer aan de orde waren onder ander op het gebied van reproductiekosten (- € 100.000) en
eenmalige afschrijvingen van niet meer aanwezig actief in 2017. (- €100.000). Daarnaast is sprake
van lagere ICT kosten door minder storingen en dergelijke (- € 70.000) en lagere reguliere kosten
van reproductie (- € 100.000) en diversen (- € 60.000)
6.4

Investeringen
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In 2018 is er wederom sprake geweest van een beperkt investeringsbudget, € 360.000. De
overschrijding is minimaal en is een gevolg van investeringen in vervoersmiddelen.

Investeringen (x € 1.000)
Gebouwen en terreinen
Meubilair
Inventais en apparatuur
Vervoermiddelen
Leer- en hulpmiddelen
Totaal
6.5

2017

2018

48
256
15

121
163
47
33

319

364

Financiële beleid

Treasury statuut

In haar treasury beleid werkt Proo volgens een in 2017 bijgesteld financierings- en beleggingsstatuut.
Financieel beleid

Vanaf 2015 is de financiële-, personeel- en salarisadministratie uitbesteed aan Onderwijsbureau
Twente te Borne, Het niveau van de financiële administratie is gestegen tot een goed niveau.
In 2013 is vanwege mogelijke liquiditeitstekorten besloten om een aanvraag te doen voor
schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. Deze aanvraag is destijds goedgekeurd en
betekent dat alle liquide middelen bij het Ministerie van Financiën moeten worden ondergebracht.
Momenteel is er geen nadeel om door te gaan met schatkistbankieren waardoor dit gecontinueerd
wordt. Het gevolg hiervan is dat der verder geen sprake kan zijn van belenen en beleggen. Door de
lage rentestanden wordt het hele tegoed in de vorm van een rekening-courant aangehouden.
Voorjaar 2013 is het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) vastgesteld. De financiële vertaling is
omgezet in de actualisering van de (meer)jaarbegroting en door het invoeren van budgethouderschap.
Dit laatste leidt ertoe dat de doelstellingen uit het SBP zowel kwalitatief als kwantitatief gemonitord
gaan worden tijdens het jaar door middel van trimsterrapportages. In 2018 zijn verdere stappen gezet
om de trimesterrapportages door te ontwikkelen. Onder andere is een stoplichtrapportage opgenomen
voor vrijwel elk beleidsonderdeel.
Door Flynth en Stichting Proo is gezamenlijk een risicoscan uitgevoerd in 2015. Uitkomst van die
risicoscan in 2015 was dat de reserves zich nog konden verbeteren. Dit is met name een gevolg van
de verhouding tussen investeringen, kortlopende schulden enerzijds en de reserves anderzijds. De
meerjarenbegroting voor de jaren 2018 tot en met 2022 heeft als uitgangspunt het realiseren van
duidelijk positieve financiële resultaten om de reserves verder te versterken. De publicatie
“verantwoording van de financiële positie” geeft aan dat vrijwel al onze kengetallen iets boven de
signaleringwaarde van de onderwijsinspectie scoren dat aangeeft dat de reserves momenteel
voldoende zijn.
In 2018 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het verplicht was Europees aan te besteden.
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6.6

Werkdrukmiddelen

Vanaf schooljaar 2018/2019 worden middelen toegekend om de werkdruk op de scholen te
verminderen. Besloten is om de keuze van inzet geheel aan de scholen over te laten. Binnen de
scholen heeft besluitvorming plaatsgevonden, waarbij instemming verkregen van de P-MR, op
welke wijze de middelen ingezet kunnen worden. Dit heeft voor het huidig schooljaar geleid tot de
inzet van ruim 2 leerkrachten extra, 3 extra onderwijsassistenten een extra wpo’er en extra inhuur
voor voornamelijk bewegingsonderwijs, waardoor de reguliere leerkracht andere taken kan
uitvoeren, voor een bedrag van ca. € 30.000, waarvan € 12.500 voor 2018. De kosten van het eigen
personeel in 2018 bedragen ca € 110.000. Geen enkele school heeft voor een andere inzet gekozen
dan in de vorm van meer beschikbare uren.
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7

Continuïteitsparagraaf

7.1

Gegevensset

A1. Kengetallen

Als kengetallen zijn achtereenvolgens opgenomen kengetallen met betrekking tot de ontwikkeling
van de omvang van het personeelsbestand in de komende jaren, ontwikkeling van het aantal
leerlingen per 1 oktober en de ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit.
inzet fte
Bezetting scholen, leerkrachten
Bezetting scholen, OOP
Management
Bovenschools/interne projecten
CvB/Bestuurskantoor/Regiodirectie
Vervangingen/DI
Externe projecten
Totaal

20182019 20192020 20202021 20212022 20222023 20232024
118
110
110
101
100
100
9
8
8
8
7
7
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
11
11
8
8
8
8
8
8
16
14
13
12
12
11
6
3
3
3
3
3
191
175
174
164
157
155

De personele bezetting is afgeleid van de formatiebehoefte op de scholen en bestuurskantoor welke
daalt door de vermindering van het aantal leerlingen en scholen.

Aantal leerlingen per 1
oktober
Mutatie t.o.v. voorgaande
jaar (absoluut)
Mutatie t.o.v. voorgaande
jaar

2014

Realisatie
2015
2016

2017

2018

Prognose
2019
2020

2648

2564

2393

2276

2272

2157

2082

2053

1971

-198

-84

-171

-117

-4

-115

-75

-29

-82

-7,0%

-3,2%

-6,7%

-4,9%

-0,2%

-5,1%

-3,5%

-1,4%

-4,0%

2021

2022

Het aantal leerlingen is in elk jaar afgeleid van het voorgaande jaar waarbij de instroom voorzichtig
ingeschat is.
Overige kengetallen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Weerstandsvermogen

Kengetallen exploitatie

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten
Huisvestingsratio
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2019

2020

2021

2022

2023

42

46

49

51

52

1,76

1,60

1,58

1,54

1,63

13

13

14

14

15

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

98,46%
80,22%
19,78%
9,26%

97,21%
81,89%
18,11%
8,47%

98,86%
81,79%
18,21%
8,64%

98,97%
82,19%
17,81%
8,67%

98,93%
82,31%
17,69%
8,72%

98,91%
82,11%
17,89%
8,96%
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A 2. Meerjarenbegroting
Balans

Bedragen per 31/12
in duizenden euro's

Prognose
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

1790
21

1.769
21

1.782
21

1.760
21

1.736
21

1.652
21

Vorderingen
Liquide middelen

952
2468

951
2.139

904
1.768

858
1.647

829
1.535

797
1.600

5.221

4.881

4.475

4.286

4.121

4.071

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.061
1.400
1.760

2.062
1.059
1.760

2.065
739
1.671

2.081
619
1.586

2.110
479
1.532

2.118
479
1.473

Totaal

5.221

4.881

4.475

4.286

4.121

4.071

Activa

Totaal
Passiva

De meerjaren-prognose voor de jaren 2019 tot en met 2023 is tegelijkertijd opgesteld met de
begroting voor 2019. Uitgangspunt voor de balanspositie was op dat moment de prognose voor het
eindresultaat voor 2018. Hierbij was de prognose voor de omvang van voorzieningen, vorderingen,
langlopende schulden en kortlopende schulden ontleend aan de eindbalans van 2017. Het
prognoseresultaat is iets lager dan het gerealiseerde resultaat over 2018.
In de periode 2014-2018 wordt uitvoering gegeven aan het SBP, hetgeen vooral investeringen in ICT
betreft. Daartoe wordt jaarlijks een bedrag tussen € 200.000 en € 375.000 uitgetrokken. In de periode
wordt tevens uitvoering gegeven aan het plan om het aantal locaties te verminderen. Voor een
belangrijk deel is dat al gerealiseerd. In 2019 verdwijnen nog twee leslocaties en daarna ook nog 2.
Door het gematigde investeringsbeleid en de te verwachten positieve resultaten zullen de liquide
middelen de komende jaren vrijwel gelijk blijven. Aangezien we vanaf 2012 gebruik kunnen maken
van de schatkistbankieren-faciliteit bij het Ministerie van Financiën en gezien het verloop van de
liquide middelen voorzien we geen financieringsproblemen. Wel zal blijvende focus op ontwikkeling
van het resultaat en investeringen nodig zijn.
In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een iets lagere dotatie
voor de komende jaren.
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Staat/Raming van Baten en Lasten

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2018

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

16.538
166
302

16.325
50
418

15.763
21
160

15.245
21
138

14.648
21
138

14.221
21
135

17.006

16.793

15.944

15.404

14.807

14.377

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Begroot
2019

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

13.806
391
1.431
1.251

13.746
381
1.416
1.243

13.034
376
1.371
1.155

12.644
379
1.329
1.031

12.161
350
1.284
980

11.794
323
1.283
964

Totaal lasten

16.879

16.786

15.936

15.384

14.775

14.364

126

7

8

20

32

13

-4

-6

-4

-4

-4

-4

123

1

3

16

28

9

Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Resultaat

In de bovenstaande jaarresultaten is gewerkt met de eerdergenoemde ontwikkeling in
leerlingenaantal, voor zowel de rijksbijdragen alsmede de overige lasten.
In de personeelslasten is rekening gehouden met verhoging wegens periodieken. Daarnaast is
rekening gehouden met de besparing door afvloeiing van personeel op basis van natuurlijk verloop.
De huisvestingslasten blijven relatief hoog, ondanks de sluiting van scholen. Een gevolg van het later
sluiten van scholen is dat de afschrijvingslasten later dalen.
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7.2

Overige rapportages

B1.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

De organisatie heeft in 2012/2013 een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd met reductie van
formatie en aanpassing van de organisatiestructuur tot gevolg. De organisatiestructuur is daarmee
destijds vormgegeven door invoering van een managementteam, bestaande uit de algemeen directeur
en zeven meerscholendirecteuren, daarna in voorbereiding voor een overgang naar een College van
Bestuur met een Raad van Toezicht (ingangsdatum maart 2014)
Daarnaast is medio 2013 het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 (SBP) door het bestuur en
managementteam vastgesteld. In dit onderhavige plan wordt met name de gewenste (noodzakelijke)
cultuuromslag naar een professionele, betrokken en innovatieve attitude expliciet. Uit onderzoeken
in 2015 en 2017 is gebleken dat de gekozen organisatiestructuur minder control mogelijkheden bood
om de doelstellingen van het SBP efficiënt te behalen, doordat het verantwoordelijkheidsbesef en
ondernemerschap te weinig het klaslokaal bereikte.
In het kalenderjaar 2018 is vanuit de hierboven beschreven basis verder vormgegeven aan de
uitvoering van het SBP. Gesteld kan worden dan de uitvoering op bijna alle niveaus conform planning
verloopt.
Om het risicobeheersings- en controlesysteem goed te doen functioneren is het van belang dat de
betrokken stakeholders (van nature) in staat zijn het proces van identificeren en mitigeren van risico’s
binnen de verschillende domeinen van de organisatie te herkennen en te doorlopen.
Mede gezien het bovenstaande heeft de organisatie ervoor gekozen om het pad van “in control” zijn
op de volgende wijze vorm te geven:
1. Er is voor gekozen, vanwege kwetsbaarheid, de financiële administratie per 1 januari 2015
uit te besteden aan ObT te Borne.
2. Door de invoering van de functie van Business Controller (mei 2013) is de
professionalisering van het financieel management blijvend versterkt.
3. In 2016 is voortgang gemaakt met het opstellen van trimesterrapportages. Hierin wordt
expliciet de voortgang op realisatie van de doelstellingen per domein volgens het SBP
toegelicht. Tevens is ook een outlook per domein opgenomen, waarin de activiteiten en/of
acties voor het komend kwartaal worden vermeld. Aan de hand van kritische prestatieindicatoren wordt beoogd de voortgang beter te duiden. Op deze wijze wordt bovendien
het optreden van risico’s sterk gereduceerd.
4. Invoering van budgethouderschap in 2014 ter ondersteuning van de uitvoering en realisatie
van de in het SBP opgenomen doelstellingen is gerealiseerd en wordt verankerd.
5. Sturing op doelmatigheids-bewustwording en doel-investeringen door formalisering van
daartoe opgestelde procedures, bewuste vraagstelling en inbrengen nieuwe zakelijkheid.
6. Per augustus 2017 is een nieuwe managementstructuur ingevoerd waarbij elke locatie nu
een eigen (waarnemend) directeur heeft. Samen met de aanstelling van twee
regiodirecteuren leidt dit tot meer verantwoordelijkheid bij de personeelsleden die het
dagelijkse contact met ouders en leerlingen hebben.
7. Implementatie van de functionaliteiten competentiemanagement en tevredenheidsenquêtes ouders/leerlingen/leraren van het kwaliteitszorgsysteem, waardoor meer inzicht
wordt verkregen in de diverse risicogebieden.
8. Centraal vindt het vaststellen van de jaarlijkse personeels-inzet en fiattering van personele
mutaties gedurende het jaar plaats.
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9. Maandelijkse analyse van de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting en
opstelling van eindejaarprognoses.
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B2.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden.

In 2015 is samen met Flynth een risicoanalyse opgesteld. Onderstaand is een beeld opgenomen van
op welk domein de risico’s vooral aanwezig zijn.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gesignaleerde risico’s meegenomen die uit dit onderzoek
in 2015 naar voren zijn gekomen. De inschatting van deze risico’s en welke dit betreft is hieronder
geactualiseerd op basis van de situatie van januari 2018. In 2019 vindt een nieuwe risicoinventarisatie plaats te samen met de andere twee organisaties welke deel uit maken van de nieuwe
holding.
Onderwerp

Risico anno januari 2019

Kwaliteit van onderwijs

Opbrengsten te laag
Imagoschade
Aangepast toezichtarrangement
Dalende leerlingaantallen
Imagoschade
Noodzaak tot investering
Verlies van bekostiging
Terugvordering van bekostiging
Competenties medewerkers niet passend
Medewerkers op de verkeerde plaats
Medewerkers voeren hun werkzaamheden niet uit in lijn met
organisatiedoelstellingen
Er kunnen onvoldoende bekwame medewerkers aangetrokken worden
Formatie is te groot
Te hoog ziekteverzuim
De werkdruk neemt toe
De leeftijdsverdeling van de leerkrachten is onevenredig verdeeld over de
organisatie

X
X
X

Budgetten worden niet gehaald
Geen betrokkenheid bij de organisatiedoelstellingen
Doelstellingen organisatie worden niet gehaald
Ondoelmatige inzet middelen
Verlies van marktaandeel
Schadeclaims/boetes/sancties
Imagoschade
Middelen onrechtmatig onttrokken
Achterstallig onderhoud
Over- of onderbezetting van de huisvesting
Budgetoverschrijding bij bouwheerschap
Gebouwen voldoen niet of hebben niet de gewenste uitstraling

X
X

Zorg/welzijn
Leerling administratie
Personeel

Andere risico’s
Verantwoordingsstructuur
Strategische koers
Niet voldoen aan wet- en
regelgeving
Huisvesting

Laag

Middel

Hoog

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bovenstaande risico’s leiden tot de volgende uitwerking in de navolgende tabel. Deze tabel moet als
volgt worden gelezen: de impact kent een minimumwaarde waar de maximale kans voor geldt. In het
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traject naar de maximale waarde neemt de kans van optreden af naar minimaal. We maken hier een
feitelijke analyse waarbij we de kans op een hoge impact niet hoog inschatten.

1
2
3
4
5
6
7
8

Risico
noodzaak van inzet van personeel is
hoger dan financiële ruimte
budgetoverschrijdingen ict- budgetten
budgetoverschrijdingen personele inzet
De WWZ maakt de inzet van vervangers
via uitzendbureaus noodzakelijk
budgetten worden niet gehaald
arrangementen zorg, veelheid
budgetoverschrijding scholen
middelen passend onderwijs
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Impact

Kans

0-390.000
0-100.000
0-195.000

90%
80%
80%

30.000-120.000
0-50.000
0-50.000
10.000-30.000
0-50.000

50%
50%
50%
25%
25%
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B3.

Rapportage Raad van Toezicht 2018

De Stichting PROO heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stabiele organisatie waarin op
de verschillende terreinen van: kwaliteit van onderwijs, financiën, professionaliteit van
medewerkers en bedrijfscultuur, grote stappen zijn gezet. Het uitgezette beleid, bood structuur,
helderheid en een duidelijke koers voor alle betrokkenen in de organisatie. De ingezette
rijksmiddelen worden doelmatig ingezet en ook in 2018 bereikte de organisatie een positief
financieel resultaat terwijl de doelstellingen gehaald werden. Al met al kunnen wij stellen dat
Stichting PROO in control is en dat ook de toekomst er goed uitziet.
Het jaar 2018 was een jaar waarin stappen zijn gezet om, in een krimpende situatie als het gaat om
leerlingen aantallen, te werken aan een breder toekomstperspectief voor het openbaar onderwijs op
de Veluwe. Dat is gebeurd door de concretisering van de beoogde samenwerking met twee
stichtingen voor VO. Inhoudelijk uitgangspunt zijn de doorlopende leerlijnen geweest. Daarnaast
zijn continuïteit in de bedrijfsvoering en kwaliteit in de ondersteuning belangrijke aspecten voor de
toekomst. De ambitieuze doelstelling om per 1 januari 2019 een juridisch construct te hebben staan,
is niet gerealiseerd, omdat gekozen is voor een zorgvuldig traject, ook in de relatie met de
gemeenten op de Veluwe die hierin een verantwoordelijkheid hebben. De verwachting is dat in
2019 dat wel zijn beslag krijgt. Gekozen is om een Holdingstructuur voor te bereiden waarin de
Stichting PROO een zelfstandige stichting blijft.
De Raad van Toezicht heeft vijf keer vergaderd met de bestuurder. Daarnaast is nog twee keer een
apart overleg gevoerd zonder de bestuurder. Ook heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht drie
keer vergaderd met de voorzitters van de RvT van de twee stichtingen voor VO en de bestuurders.
De Raad van Toezicht heeft onderdeel uitgemaakt van het proces om tot een nieuw strategisch
beleidsplan te komen en heeft geparticipeerd in een bijeenkomst daartoe. Door de manier waarop
dat is gedaan is er een groot draagvlak binnen en buiten de organisatie ontstaan. De Raad van
Toezicht heeft ook geparticipeerd in een bijeenkomst met gemeenteraadsleden over de
voorgenomen samenwerking.
Ook met de GMR is, in de twee jaarlijkse bijeenkomsten, vooral gesproken over de toekomstige
samenwerking en hoe daarin de belangen van het PO deel geborgd zouden kunnen worden.
Tussentijds is door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de GMR steeds afgestemd hoe het
proces verlopen is, als er weer een overleg was geweest met de andere partijen.
De auditcommissie is in 2018 bijeengeweest voor overleg met de bestuurder en de controller in het
vastgestelde ritme van 2 keer per jaar. De basis hiervoor vormden de jaarrekening en de begroting.
De instellingsrapportage, die drie keer per jaar wordt aangeleverd, is in 2018 integraal besproken in
de reguliere RvT-bijeenkomsten. De opvolging van de adviezen van de accountant waren tevens
onderdeel van de gesprekken binnen de RvT en auditcommissie. De investeringen die zijn gedaan
volgden uit het gevoerde beleid. Met name de investeringen in de professionalisering van de
organisatie en de medewerkers vond de auditcommissie een goede zaak.
Vanuit een school is door de MR contact gezocht met de Raad van Toezicht in het kader van een
incident. Door bestuurder en directeur is dit opgepakt en na afloop is door betrokkenen gemeld dat
zij tevreden waren met de gang van zaken.
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De remuneratiecommissie heeft vooral met de bestuurder gesproken over zijn terugtreden als
gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2019. Gezien de ontwikkeling van
de organisatie, in het perspectief van de samenwerking, heeft de Raad van Toezicht de bestuurder
gevraagd om nog een jaar langer door te werken binnen de nieuw te vormen organisatie. Op die
manier kan het belang van Stichting PROO en de borging van de aanwezigheid van PO expertise op
het bestuurlijke niveau gegarandeerd worden. De bestuurder heeft hiermee ingestemd en zal tot
september 2020 nog in dienst blijven.
De Raad van Toezicht heeft, in het licht van de voorgenomen samenwerking, die in 2019 ook zal
leiden tot een andere vormgeving van het interne toezicht, geen uitgebreide evaluatie gehouden. In
2018 heeft de RvT zich beperkt tot een bespreking over het functioneren in het licht van het vervolg
in een nieuwe raad en de beschikbaarheid van alle zittende toezichthouders te peilen. Met die
uitkomst kunnen alle leden van de RvT opnieuw een actieve rol vervullen in de toekomstige
organisatie, in samenhang met het belang van goed openbaar onderwijs op de Veluwe.
De leden van de Raad van Toezicht hebben gewerkt aan hun deskundigheid door bijeenkomsten
van de VTOI te volgen (3 leden: financiën, risicomanagement en kwaliteit van onderwijs) en
bijeenkomsten voor toezichthouders vanuit andere sectoren waarin zij als toezichthouders
participeren.
De Raad van Toezicht heeft in 2018, in het kader van de verbinding met de lokale scholen, 6
verschillende scholen bezocht om het gevoerde beleid te kunnen toetsten in de dagelijkse praktijk.
De stabiliteit van de organisatie komt ook hierin steeds naar voren.
Zoals verwacht is 2018 een dynamisch jaar geweest maar de beoogde doelen zijn gerealiseerd en
het perspectief op een nieuwe fase voor de Stichting PROO, als onderdeel van een grotere
organisatie maar met borging van de belangen voor PO, lijken in 2019 gerealiseerd te zullen
worden. Wij zijn alle medewerkers binnen Stichting PROO zeer erkentelijk voor hun inzet in 2018.

Namens de leden
van de Raad van Toezicht St. Proo
Frida Hengeveld
Voorzitter
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8.

Kengetallen en grafieken
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Lijst met afkortingen

AB
AO
ARBO
BAPO
BK
BRIN
BSO
CITO
CMS
CvB
EBA
FFH
FTE
GLG
GMR
GVO
HGW
HVO
IvhO
IB
ICT
KPC
KPZ
LEA
LVS
MFA
MJOP
NDV
NSA
NSCCT
OCW
O&K
PABO
Proo
RNV
ROC
RSG
SBO
SBP
SMT
SWV
VO
WMK
WWZ
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Algemeen Bestuur
Administratieve organisatie
Arbeidsomstandigheden
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Bestuurskantoor
Basisregistratie Instellingen
Buitenschoolse Opvang
Centraal instituut voor toetsontwikkeling
Content managementsysteem
College van Bestuur
Energie en binnenklimaatadviezen
Financiën, facilitair en huisvesting
Fulltime-equivalent
Gewogen landelijk gemiddelde
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Godsdienstig vormingsonderwijs
Handelingsgericht werken
Humanistisch vormingsonderwijs
Inspectie voor het Onderwijs
Interne begeleiding
Informatie- en communicatietechnologie
Katholiek Pedagogisch Centrum
Katholieke Pabo Zwolle
Lokale Educatieve Agenda
Leerlingvolgsysteem
Multifunctionele Accommodatie
Meerjarenonderhoudsplan
Nederlandse Dalton vereniging
Nederlandse Schoolleiders academie
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Onderwijs en kwaliteit
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
Primair Openbaar Onderwijs
Regio Noord Veluwe
Regionaal opleidingscentrum
Regionale scholengemeenschap
Speciaal basisonderwijs
Strategisch beleidsplan
Sociaal medisch team
Samenwerkingsverband
Voortgezet onderwijs
Werken met kwaliteitskaarten
Wet werk en zekerheid
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Bijlagen

Bij hoofdstuk 2.
Bijlage 2.1 College van bestuur en Raad van Toezicht Proo
College van Bestuur:
De heer Berend Redder – voorzitter CvB
Leden Raad van Toezicht:
Mevrouw Frida Hengeveld – voorzitter (remuneratiecommissie)
De heer Reint Scholten – vicevoorzitter (auditcommissie)
De heer Eduard de Bruijn (voorzitter auditcommissie)
De heer Wil Ellenbroek (auditcommissie)
De heer André Holwerda (voorzitter remuneratiecommissie)
Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur:
Frida Hengeveld:
- Associe Huizenga van der Brugge;
- Eigenaar F-akt, ( advies, kunst en toezicht);
- Commissaris RABO-bank Noord Veluwe;
- Voorzitter Adviesraad sociaal domein Elburg,;
- Lid Adviesgroep Agro-Food Provincie Overijssel;
- Lid bestuur Museum Sjoel Elburg;
- Expert PUM.
Reint Scholten:
- Transitiemanager Zorgsupport GGNet;
- Lid RvC Woonstichting Triada;
- Lid RvT , SKO Oldebroek;
- Voorzitter Adviesraad sociaal domein Oldebroek;
- Redacteur FactoMediaBase, Viamedianet.
Wil Ellenbroek:
- Voorzitter RvT Mozarthof Hilversum;
- Lid, toezichthoudend bestuur Kathedrale Koorschool Utrecht;
- Voorzitter klachtencommissie Meerwegen scholengroep;
- Externe vertrouwenspersoon SWV de Eem;
- Contactpersoon klachten St. Pieters en Bloklandsgasthuis;
- Secretaris leergeld Amersfoort.
Eduard de Bruyn:
- Manager Actor, bureau voor sectoradvies;
- Eigenaar De Bruijn Marketing en Management Advies BV;
- Lid RvT Stichting De Mare, Salland;
- Lid RvA, coördinator vertrouwenspersonen, HC Zwolle;
- Penningmeester, vereniging Binnenhof;
- Bestuurslid, reünisten vereniging dispuut Bayard.
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Andre Holwerda:
- Adviseur bedrijfsvoering en HRM Talenter;
- Transfercoach cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, gemeente Rotterdam;
- Eigenaar Holwerda Coaching (coaching, training en organisatieadvies).
Berend Redder:
- Voorzitter Stichting Vrienden van het Hospice, Dalfsen (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting de Brink (onbezoldigd)
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Bijlage 2.1a Organogram stichting Proo
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Bijlage 2.3 Overzicht medewerkers bestuurskantoor Proo en formatieomvang vanaf 2015
Naam

Functie

Berend Redder
Willem Duifhuis
Hillie Keijser
Vertrokken
Vertrokken

CvB
Beleidsmedewerker P&O
Secretarieel- adm. Medewerker
Facilitaire zaken en huisvesting
Beleidsmedewerker onderwijs
kwaliteit
ICT-coördinator
Secretarieel- adm. medewerker
Beleidsmedewerker facilitair
Business Controller
Secretarieel- adm. medewerker

Rein Kroon
Vertrokken
Corinne de Wit
Gerben Sinnema
Ina Klaster
Totaal

2015
1,0
0,9
1,0
0,2
– 0,76

2016
1,0
0,9
1,0

2017
1,0
1,0
1,0
-

2018
1,0
1,0
1,0
-

1,0
0,53
0,89
1,0
-

1,0
0,89
1,0
0,2

1,0
0,89
1,0
0,2

1,0
0,89
1,0
0,2

7,28

5,99

6,09

6,09

Bijlage 2.4 Samenstelling GMR Stichting Proo in 2018:

Oudergeleding:
Jos Groothedde
Martin Schoenmaker
Joost Dikker Hupkes
Bas Harmsen, voorzitter
Ruud Timmerman
Vacature
Personeelsgeleding:
Jessica Veenema (tot augustus 2018)
Evelien Hamersma (vanaf november 2018)
Hanneke van Hal- van Bottenburg
Henrieke Huisman-Luinge
Jelmer Meijers (vanaf november 2018)
Ambtelijk secretaris: Hilda de Vries – Marjan Hulsebos
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Bijlage 2.7 De scholen van Proo zijn als volgt over de gemeenten verdeeld.

2

Gemeente Putten
De Korenbloem (vanaf 1 augustus
dislocatie van de Schovenhorst)
De Schovenhorst

3
4

Gemeente Ermelo
De Arendshorst
De Cantharel

Zwaluwstraat 1
Amanietlaan 5

3853 CA Ermelo
3852 ZX Ermelo

www.obsarendshorst.nl
www.decantharel.nl

5
6
7
8

Gemeente Harderwijk
De Veste
De Delta
Het Talent (dislocatie De Delta)
De Bogen

Houtkamp 37
Deventerweg 83
Krommekamp 115b
Triasplein 7

3841 XC Harderwijk
3843 GC Harderwijk
3848 DE Harderwijk
3845 GC Harderwijk

www.deveste.eu
www.dedeltaharderwijk.nl
www.obshettalent.nl
www.obsdebogen.nl

Randweg 11
Arthur Briëtstraat 40

8071 XJ Nunspeet
8072 GZ Nunspeet

www.obs-deschakel.nl
www.montessorischoolontdekking.nl

8081 VZ Elburg

www.daltonschooldevrijheid.nl

8084 EJ ’t Harde

www.deblerck.nl

1

Klaproosstraat 20

3882 DG Putten

www.obskorenbloem.nl

Garderenseweg 144

3881 NC Putten

www.obsdeschovenhorst.nl

11

Gemeente Nunspeet
De Schakel
De Ontdekking (dislocatie van de
Schakel)
Gemeente Elburg
Innova

12

De Blerck (nevenvestiging Innova)

Arent toe Boecooplaan
41
Tiendmaatweg 2

13

Gemeente Oldebroek
De Wereldweide

Clematisstraat 10

8091 VK Wezep

www.dewereldweide.nl

14
15
16
17

Gemeente Heerde
Jan Ligthartschool
Jenaplanschool Heerde
De Spreng
De Horsthoek

Fazantenstraat 7
Beatrixweg 30
Reinsburglaan 7a
Oenerweg 7

8191 AJ Wapenveld
8181 LE Heerde
8181 XW Heerde
8181 RE Heerde

www.jlswapenveld.nl
www.jenaplanschoolheerde.nl
www.sprengheerde.nl
www.dehorsthoek.nl

Zuukerend 9
Dorpsstraat 16
Sint Crusiusweg 12
Wachtelenbergweg 21
Oude Wisselseweg 35
Boxhofstede 15
Oude Sluisweg 14

8161 RJ Epe
8176 NL Oene
8161 HG Epe
8162 BN Epe
8162 HJ Epe
8171 KC Vaassen
8171 LH Vaassen

www.zuukerschool.nl
www.debongerdoene.nl
www.gildeschool-epe.nl
www.hogeweerdschool.nl
www.nieuwewisselseschool.nl
www.desprenge-vaassen.nl
www.desprenge-geerstraat.nl

Hezeweg 40

8166 AP Emst

www.desprenge-emst.nl

9
10

18
19
20
21
22
23
24
25

Gemeente Epe
Zuukerschool
De Bongerd (dislocatie Zuukerschool)
De Gildeschool
Hoge Weerdschool
Nieuwe Wisselse school
De Sprenge Vaassen
De Montessori-Sterrenschool
Geerstraat (nevenvestiging van De
Sprenge Vaassen)
De Sprenge Emst (nevenvestiging De
Sprenge Vaassen)
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Bijlage 2.9 Verloop deelnamepercentage 2008 tot 2018 openbaar onderwijs per gemeente

Deelnamepercentages per gemeente
40,00%

2012

30,00%

2013

20,00%

2014
2015

10,00%
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0,00%
Elburg
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